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Τροπολογία 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο το κείμενο· η έγκρισή της συνεπάγεται αντίστοιχες 
αλλαγές.

Τροπολογία 95
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
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τον ΕΟΧ) τον ΕΟΧ)
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 96
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικού αερίου

για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
λειτουργιών αναζήτησης, εξερεύνησης και 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 97
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να μειωθούν τα μεγάλα ατυχήματα που 
σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και να περιοριστούν οι 
συνέπειές τους, ώστε να βελτιωθεί η 

(2) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο
τα μεγάλα ατυχήματα που σχετίζονται με 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και να περιοριστούν οι συνέπειές 
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προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και των παράκτιων οικονομιών από τη 
ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την υπεράκτια 
αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά 
προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας της Ένωσης και να βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος.

τους, ώστε να βελτιωθεί η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ασφάλεια 
των ατόμων που εργάζονται σε αυτό και 
των παράκτιων οικονομιών από τη 
ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την υπεράκτια 
αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά 
προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας της Ένωσης και να βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 98
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να μειωθούν τα μεγάλα ατυχήματα που 
σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και να περιοριστούν οι 
συνέπειές τους, ώστε να βελτιωθεί η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και των παράκτιων οικονομιών από τη 
ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την υπεράκτια 
αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά 
προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας της Ένωσης και να βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος.

(2) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
μειωθούν τα μεγάλα ατυχήματα που 
σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και να περιοριστούν οι 
συνέπειές τους, ώστε να βελτιωθεί η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και των παράκτιων οικονομιών από τη 
ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την υπεράκτια 
αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά 
προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας της Ένωσης και να βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος.
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or. en
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Τροπολογία 99
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να μειωθούν τα μεγάλα ατυχήματα που 
σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και να περιοριστούν οι 
συνέπειές τους, ώστε να βελτιωθεί η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και των παράκτιων οικονομιών από τη 
ρύπανση, να καθοριστούν ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την υπεράκτια 
αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, να περιοριστούν τα πιθανά 
προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας της Ένωσης και να βελτιωθούν 
οι μηχανισμοί αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος.

(2) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να μειωθούν στο απόλυτο ελάχιστο τα 
μεγάλα ατυχήματα που σχετίζονται με 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και να περιοριστούν οι συνέπειές 
τους, ώστε να βελτιωθεί η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 
παράκτιων οικονομιών από τη ρύπανση, να 
καθοριστούν ελάχιστες προϋποθέσεις για 
την υπεράκτια αναζήτηση, εξερεύνηση και 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, να περιοριστούν τα 
πιθανά προβλήματα στην εγχώρια 
παραγωγή ενέργειας της Ένωσης και να 
βελτιωθούν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης 
σε περίπτωση ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου πραγματοποιούνται 
σε περιβάλλοντα που συνιστούν διαρκώς 
μεγαλύτερες προκλήσεις και υπό ακραίες 
συνθήκες, όπου ατυχήματα κατά πάσα 
πιθανότητα θα έχουν καταστρεπτικές και 
μη αναστρέψιμες συνέπειες στο 
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περιβάλλον των θαλασσών και των 
παράκτιων περιοχών, καθώς και 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις 
παράκτιες οικονομίες.

Or. en

Τροπολογία 101
Peter Skinner, Vicky Ford

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 
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), καθώς και στη βελτίωση 
των προτύπων ασφαλείας για τους 
εργαζόμενους σε υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 
αναθεώρηση της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 92/91 θεσπίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες, π.χ. 
εξόρυξη ορυκτών υλών (σε χερσαίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις), προετοιμασία των 
εξορυχθεισών υλών για την πώληση κ.λπ. Η οδηγία είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση 
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προκειμένου να βελτιωθούν τα πρότυπα ασφάλειας.

Τροπολογία 102
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το υπάρχον κατακερματισμένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν επαρκή εγγύηση για την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση τα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε
δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να 
μην είναι σε θέση, ή να μην έχει την 
ευθύνη, να καλύψει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της ζημιάς που 
προκάλεσε. 

(8) Τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια 
των κρατών μελών για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
με βάση τα υπάρχοντα καθεστώτα 
ευθύνης, ο υπεύθυνος θα πρέπει πάντοτε 
να προσδιορίζεται σαφώς πριν από την 
έναρξη των λειτουργιών και θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της ζημιάς που 
προκάλεσε, ενδεχομένως μέσω 
συστημάτων αμοιβαίας αποζημίωσης.

Or. en

Τροπολογία 103
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το υπάρχον κατακερματισμένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν

(8) Τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια 
των κρατών μελών για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
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παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση τα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν 
να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να μην είναι 
σε θέση, ή να μην έχει την ευθύνη, να 
καλύψει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της ζημιάς που προκάλεσε. 

παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση ορισμένα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν 
να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να μην είναι 
σε θέση, ή να μην έχει την ευθύνη, να 
καλύψει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της ζημιάς που προκάλεσε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη, ο υπεύθυνος προσδιορίζεται με σαφήνεια εξ αρχής.

Τροπολογία 104
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το υπάρχον κατακερματισμένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση τα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν 
να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να μην είναι 
σε θέση, ή να μην έχει την ευθύνη, να 
καλύψει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της ζημιάς που προκάλεσε.

(8) Το υπάρχον κατακερματισμένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την εφαρμογή της πλέον 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης με έγκαιρο τρόπο. Με βάση τα 
υπάρχοντα καθεστώτα ευθύνης, ο 
υπεύθυνος ενδεχομένως να μην είναι 
πάντοτε δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς 
ή/και να μην είναι σε θέση, ή να μην έχει 
την ευθύνη, να καλύψει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της ζημιάς που 
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προκάλεσε.

Or. en

Τροπολογία 105
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το υπάρχον κατακερματισμένο
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση τα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν 
να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να μην είναι 
σε θέση, ή να μην έχει την ευθύνη, να 
καλύψει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της ζημιάς που προκάλεσε.

(8) Το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο των 
κρατών μελών για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη 
και οι τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας δεν 
παρέχουν πλήρως επαρκή εγγύηση για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Με βάση τα υπάρχοντα 
καθεστώτα ευθύνης, ο υπεύθυνος 
ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν 
να προσδιοριστεί σαφώς ή/και να μην είναι 
σε θέση, ή να μην έχει την ευθύνη, να 
καλύψει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 
της ζημιάς που προκάλεσε.

Or. en

Τροπολογία 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την οδηγία 1994/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους 
όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών 

(9) Σύμφωνα με την οδηγία 1994/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους 
όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών 
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αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων,[1], επιτρέπονται 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην Ένωση υπό την προϋπόθεση 
σχετικής αδειοδότησης. Εν προκειμένω, η 
αρμόδια αρχή οφείλει να εξετάζει τους 
τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους και, κατά περίπτωση, την 
υπευθυνότητα που επέδειξε στο παρελθόν 
ο αιτούμενος αποκλειστική άδεια 
εξερεύνησης και παραγωγής. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι, κατά την 
εξέταση της τεχνικής και οικονομικής 
ικανότητας του κατόχου άδειας, οι 
αρμόδιες αρχές εξετάζουν και την 
ικανότητά του να εγγυάται την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 
λειτουργιών υπό όλες τις προβλέψιμες 
συνθήκες.

αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων,[1], επιτρέπονται 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην Ένωση υπό την προϋπόθεση 
σχετικής αδειοδότησης. Εν προκειμένω, η 
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να εξετάζει 
τους τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους και, κατά περίπτωση, την 
υπευθυνότητα που επέδειξε στο παρελθόν 
ο αιτούμενος αποκλειστική άδεια 
εξερεύνησης και παραγωγής. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι, κατά την 
εξέταση της τεχνικής και οικονομικής 
ικανότητας του κατόχου άδειας, οι 
αδειοδοτούσες αρχές εξετάζουν και την 
ικανότητά του να εγγυάται την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 
λειτουργιών υπό όλες τις προβλέψιμες 
συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αδειοδοτούσα αρχή, και όχι για η αρμόδια αρχή, είναι εκείνη που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά. 

Τροπολογία 107
Vicky Ford

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
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, 

(10) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί 
και να προσδιοριστεί χωρίς ασάφειες 
ποια θα πρέπει να είναι τα υπεύθυνα 
μέρη, πριν από την έναρξη των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων.
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και ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα 
να μεταθέτουν τις σχετικές ευθύνες τους 
σε τρίτους στους οποίους αναθέτουν 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 108
Ivo Belet

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 
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.

(10) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί 
πως ο κάτοχος άδειας για υπεράκτιες 
δραστηριότητες με βάση την οδηγία 
94/22/ΕΚ είναι επίσης ο υπεύθυνος
«φορέας εκμετάλλευσης» κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας, και δεν έχει το 
δικαίωμα να μεταθέτει τις σχετικές 
ευθύνες του σε τρίτους στους οποίους 
αναθέτει σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 109
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Όσον αφορά άλλες ευθύνες, θα 
πρέπει να προσδιοριστεί χωρίς ασάφειες 
ποια είναι τα υπεύθυνα μέρη πριν από την 



AM\911374EL.doc 13/292 PE494.690v01-00

EL

έναρξη των υπεράκτιων δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 110
Corinne Lepage

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 τη Σύμβαση του Århus και
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. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει 
να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να 
προστατεύεται το δικαίωμα διαβίωσης σε 
περιβάλλον που εξασφαλίζει επαρκή 
προσωπική υγεία και ευημερία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση από την αιτιολογική σκέψη 27 της οδηγίας 2010/75/ΕE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών 
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(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)

Τροπολογία 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 ενώ παράλληλα διάφοροι διεθνείς 
οργανισμοί έχουν θεσπίσει τέτοιου είδους 
πρότυπα. 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.

Or. lt

Τροπολογία 112
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) έχοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας που εξασφαλίζεται από τις 
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται 
στα ευρωπαϊκά ύδατα και προκειμένου να 
εναρμονισθούν τα πρότυπα σε διεθνές 
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται 
να διαδραματίσει ρόλο κινητήριας 
δύναμης στα κατάλληλα διεθνή φόρα με 
σκοπό την προώθηση των εν λόγω 
πρακτικών στις τρίτες χώρες, ούτως 
ώστε κάθε εγκατάσταση, ανεξαρτήτως 
γεωγραφικής θέσης και εφαρμοστέου 
δικαίου, να ανταποκρίνεται στις υψηλές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 113
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να εξακολουθεί να υφίσταται 
επαρκής διάκριση μεταξύ της οικονομικής 
ανάπτυξης και της ρύθμισης θεμάτων 
περιβάλλοντος και ασφάλειας, η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να είναι, και να μπορεί να 
αποδείξει ότι είναι, ανεξάρτητη από 
εθνική χορηγία.

(16) Για να εξακολουθεί να υφίσταται 
επαρκής διάκριση μεταξύ της οικονομικής 
ανάπτυξης, της ρύθμισης θεμάτων 
περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, οι 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τις 
εγκρίσεις και τις άδειες για υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και η αρχή που είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση των συνθηκών που 
αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την 
ασφάλεια θα πρέπει να είναι, και να 
μπορούν να αποδείξουν ότι είναι, 
ανεξάρτητες από εθνική χορηγία.

Or. en
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Τροπολογία 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το καθεστώς για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης πρέπει να 
ισχύει για τις εκμεταλλεύσεις τόσο σε 
σταθερές όσο και σε κινητές 
εγκαταστάσεις, καθώς και για ολόκληρο 
τον κύκλο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής, από τη 
μελέτη έως τον παροπλισμό και την 
οριστική εγκατάλειψη.

(19) Το καθεστώς για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης πρέπει να 
ισχύει για τις εκμεταλλεύσεις τόσο σε 
σταθερές όσο και σε κινητές 
εγκαταστάσεις, καθώς και για ολόκληρο 
τον κύκλο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής 
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
μέσω αγωγού), από τη μελέτη έως τον 
παροπλισμό και την οριστική εγκατάλειψη.

Or. lt

Τροπολογία 115
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι βέλτιστες επιχειρησιακές 
πρακτικές που είναι διαθέσιμες σήμερα για 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σε 
υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου βασίζονται 
στην επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων μέσω ενδελεχούς 
εκτίμησης επικινδυνότητας και αξιόπιστων 
συστημάτων διαχείρισης.

(20) Οι βέλτιστες επιχειρησιακές 
πρακτικές που είναι διαθέσιμες σήμερα για 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σε 
υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου βασίζονται 
σε μια προσέγγιση θέσπισης στόχων και 
στην επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων μέσω ενδελεχούς 
εκτίμησης επικινδυνότητας και αξιόπιστων 
συστημάτων διαχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Σύμφωνα με τις βέλτιστες 
επιχειρησιακές πρακτικές στην Ένωση 
απαιτείται από τους ιδιοκτήτες ή/και 
φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κινητών γεωτρύπανων, να καθορίζουν 
αποτελεσματικές εταιρικές πολιτικές και 
κατάλληλες ρυθμίσεις για την πρόληψη 
μεγάλων ατυχημάτων, καθώς επίσης να 
προσδιορίζουν με ολοκληρωμένο και 
συστηματικό τρόπο όλα τα σενάρια 
μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με όλες 
τις επικίνδυνες δραστηριότητες οι οποίες 
είναι δυνατόν να εκτελούνται στη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σύμφωνα με 
τις εν λόγω βέλτιστες επιχειρησιακές 
πρακτικές απαιτείται επίσης να 
αξιολογούνται η πιθανότητα και οι 
συνέπειες των εν λόγω σεναρίων και τα 
απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης, στο 
πλαίσιο πλήρους συστήματος διαχείρισης 
ασφαλείας. Αυτή η πολιτική και οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να περιγράφονται 
σαφώς σε ένα έγγραφο («Έκθεση περί 
Μεγάλων Κινδύνων - ΕΜΚ»). Η ΕΜΚ θα 
πρέπει να είναι ανάλογη και 
συμπληρωματική του εγγράφου ασφάλειας 
και υγείας που προβλέπεται στην οδηγία 
92/91/ΕΚ και θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει διατάξεις για την εκτίμηση 
της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και 
τα σχέδια έκτακτων αναγκών. Θα πρέπει 
να απαιτείται η υποβολή της ΕΜΚ στην 
αρμόδια αρχή για τη διαδικασία 
συναίνεσης.

(21) Σύμφωνα με τις βέλτιστες 
επιχειρησιακές πρακτικές στην Ένωση 
απαιτείται από τους ιδιοκτήτες ή/και 
φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κινητών γεωτρύπανων, να καθορίζουν 
αποτελεσματικές εταιρικές πολιτικές και 
κατάλληλες ρυθμίσεις για την πρόληψη 
μεγάλων ατυχημάτων, καθώς επίσης να 
προσδιορίζουν με ολοκληρωμένο και 
συστηματικό τρόπο όλα τα σενάρια 
μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με όλες 
τις επικίνδυνες δραστηριότητες οι οποίες 
είναι δυνατόν να εκτελούνται στη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σύμφωνα με 
τις εν λόγω βέλτιστες επιχειρησιακές 
πρακτικές απαιτείται επίσης να 
αξιολογούνται η πιθανότητα και οι 
συνέπειες των εν λόγω σεναρίων και τα 
απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης, στο 
πλαίσιο πλήρους συστήματος διαχείρισης 
ασφαλείας. Αυτή η πολιτική και οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να περιγράφονται 
σαφώς σε ένα έγγραφο («Έκθεση περί 
Μεγάλων Κινδύνων - ΕΜΚ»). Η ΕΜΚ θα 
πρέπει να είναι ανάλογη και 
συμπληρωματική του εγγράφου ασφάλειας 
και υγείας που προβλέπεται στην οδηγία 
92/91/ΕΚ και θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει διατάξεις για την εκτίμηση 
της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και 
τα σχέδια έκτακτων αναγκών. Θα πρέπει 
να απαιτείται η υποβολή της ΕΜΚ στην 
αρμόδια αρχή για τη διαδικασία 
συναίνεσης. Σύμφωνα με την οδηγία 
91/92/ΕΟΚ, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται διαβούλευση με τους 
εργαζόμενους και/ή τους αντιπροσώπους 
τους όσον αφορά ζητήματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την 
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ασφάλεια στον χώρο εργασίας και θα 
πρέπει επίσης να τους επιτρέπεται να 
λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για όλα 
τα ζητήματα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και την υγεία στο χώρο 
εργασίας. Θα πρέπει να πραγματοποιείται 
διαβούλευση με το εργατικό δυναμικό 
κατά τα σχετικά στάδια της κατάρτισης 
της ΕΜΚ.

Or. en

Τροπολογία 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αποδεχθεί την έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αξιολογήσει και στη 
συνέχεια αποδεχθεί την έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων προτού 
την αποδεχθεί.

Τροπολογία 118
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αποδεχθεί την έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αξιολογήσει και στη 
συνέχεια αποδεχθεί την έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

Or. en

Τροπολογία 119
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αποδεχθεί την έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

(22) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων στα 
ύδατα της Ένωσης, πρέπει να 
συντάσσονται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων σχετικά με οποιαδήποτε 
σημαντική πτυχή του κύκλου ζωής 
εγκατάστασης παραγωγής, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, η 
επιχειρησιακή λειτουργία, οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες που 
συνδυάζονται με άλλες εγκαταστάσεις, οι 
μεγάλες τροποποιήσεις και η οριστική 
εγκατάλειψη. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, ώστε οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες να μην 
επιτρέπεται να προχωρήσουν εάν η 
αρμόδια αρχή δεν αποδεχθεί την έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων εφαρμόζοντας τη 
δέουσα διαδικασία συναίνεσης.

Or. en

Τροπολογία 120
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι γεωτρήσεις και η επιδιόρθωση 
φρεάτων άντλησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου θα πρέπει να εκτελούνται 
αποκλειστικώς από εγκατάσταση η οποία 
είναι τεχνικώς ικανή για την αντιμετώπιση 
όλων των προβλέψιμων κινδύνων στην 
τοποθεσία του φρέατος και για την οποία 
έχει γίνει δεκτή η σχετική ΕΜΚ.

(23) Οι γεωτρήσεις και η επιδιόρθωση 
φρεάτων άντλησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου θα πρέπει να εκτελούνται 
αποκλειστικώς από εγκατάσταση η οποία 
είναι τεχνικώς ικανή για την αντιμετώπιση 
όλων των προβλέψιμων κινδύνων στην 
τοποθεσία του φρέατος και για την οποία 
έχει γίνει δεκτή η σχετική έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων.

Or. en
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Τροπολογία 121
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
επαλήθευσης των κρίσιμων στοιχείων 
ασφαλείας από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
ανεξάρτητης επαλήθευσης των κρίσιμων 
στοιχείων ασφαλείας.

Or. fr

Τροπολογία 122
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
επαλήθευσης των κρίσιμων στοιχείων 
ασφαλείας από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
ανεξάρτητης επαλήθευσης των κρίσιμων 
στοιχείων ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 123
Vicky Ford, Peter Skinner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
επαλήθευσης των κρίσιμων στοιχείων 
ασφαλείας από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

(26) Λόγω της περιπλοκότητας των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για την εφαρμογή των 
βέλτιστων πρακτικών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης απαιτείται μηχανισμός 
ανεξάρτητης επαλήθευσης των κρίσιμων 
στοιχείων ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 124
Fiona Hall

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 έκθεση περί μεγάλων κινδύνων 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.

Or. en
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Τροπολογία 125
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, οι φορείς εκμετάλλευσης 
οφείλουν να εκπονούν εξειδικευμένα 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
για κάθε τοποθεσία με βάση τα σενάρια 
επικινδυνότητας και κινδύνων που 
προσδιορίζονται στην ΕΜΚ, να τα 
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές και να 
διατηρούν τους πόρους που απαιτούνται 
για την έγκαιρη εφαρμογή των εν λόγω 
σχεδίων όταν αυτό απαιτείται.

(29) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, οι φορείς εκμετάλλευσης 
οφείλουν να εκπονούν εξειδικευμένα 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
για κάθε τοποθεσία με βάση τα σενάρια 
επικινδυνότητας και κινδύνων που 
προσδιορίζονται στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων, να τα υποβάλλουν στις 
αρμόδιες αρχές και να διατηρούν τους 
πόρους που απαιτούνται για την έγκαιρη 
εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων όταν αυτό 
απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 126
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα παραβλέπονται ούτε θα αγνοούνται οι 
ανησυχίες για την ασφάλεια, είναι 
σημαντική η θέσπιση και προώθηση 
ενδεδειγμένων μέσων για να αναφέρονται 
οι εν λόγω ανησυχίες και να 
προστατεύονται οι καταγγέλλοντες 
δυσλειτουργίες.

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα παραβλέπονται ούτε θα αγνοούνται οι 
ανησυχίες για την ασφάλεια, είναι 
σημαντική η θέσπιση και προώθηση 
ενδεδειγμένων μέσων για να αναφέρονται 
οι εν λόγω ανησυχίες, στα οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται τακτική διαβούλευση 
με εκλεγμένους αντιπρόσωπους 
ασφάλειας και η προστασία των
καταγγελλόντων δυσλειτουργίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και τους αντιπροσώπους τους, ιδανικά δε με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους ασφάλειας.

Τροπολογία 127
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η ομάδα αρχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που είναι αρμόδιες για την 
Υπεράκτια Εκμετάλλευση Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου, που συστάθηκε με την 
απόφαση της Επιτροπής της 19ης 
Ιανουαρίου 20121, θα πρέπει να αναλύσει, 
σε διαβούλευση με τους φορείς 
εκμετάλλευσης, κατά πόσο ένας 
μηχανισμός άμεσης αναφοράς για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, παρόμοιος με 
αυτόν που εφαρμόζεται στον αεροπορικό 
κλάδο, μπορεί να θεσπιστεί στον τομέα 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες ενός 
ατυχήματος καθίστανται διαθέσιμες 
μόλις συμβεί το ατύχημα.
1 ΕΕ C 18, 21.1.2012, σ. 8.

Or. en

Τροπολογία 128
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 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 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Ο EMSA πρέπει να έχει εποπτεία 
των επιθεωρήσεων και επίσης των 
διευθετήσεων των κρατών μελών προς 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 129
Gaston Franco

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, 

(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 Μαύρης θάλασσας. Για τον λόγο αυτό, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
ενισχύσει πρωτίστως τον συντονισμό με 
τρίτες χώρες που ασκούν κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία σε ύδατα των εν λόγω 
θαλάσσιων περιοχών. Κατάλληλα πλαίσια 
συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
10 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
10 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 130
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Από τα κράτη μέλη που ανήκουν 
στο Αρκτικό Συμβούλιο αναμένεται να 
προωθήσουν ενεργά, σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή και την Ομάδα Αρχών 
της 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 και την 
αντιμετώπιση του ενδεχομένου να συμβεί.

Or. en

Τροπολογία 131
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού διεθνούς 
καθεστώτος ρυθμίσεων προς προστασία 
της περιοχής της Αρκτικής από την 
πετρελαϊκή ρύπανση.
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Τροπολογία 132
Michèle Rivasi

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 
μεγάλου ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 133
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική υλοποίηση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να καθιερωθούν αποτελεσματικές 
και αναλογικές κυρώσεις.

(43) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική υλοποίηση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη, υπό τη δικαιοδοσία των 
οποίων πραγματοποιούνται υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου πρέπει να εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή αποτελεσματικών και 
αναλογικών κυρώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας, οι τρίτες χώρες, και ιδίως 
εκείνες που συνορεύουν από θαλάσσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να 
τηρούν εξίσου αυστηρά πρότυπα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. lt

Τροπολογία 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πέραν των μέτρων που θεσπίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διερευνήσει άλλα κατάλληλα 
μέσα για τη βελτίωση της πρόληψης των 
υπεράκτιων ατυχημάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον μετριασμό των 
συνεπειών τους.

(47) Πέραν των μέτρων που θεσπίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 
(μέσω του Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων) θα πρέπει 
να διερευνήσει άλλα κατάλληλα μέσα για 
τη βελτίωση της πρόληψης των 
υπεράκτιων ατυχημάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον μετριασμό των 
συνεπειών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει ιδρύσει το Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων για να 
παρέχει συμβουλές σχετικά με τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Αφού το έχει θεσπίσει, είναι σκόπιμο να εργασθεί η Επιτροπή 
στο πλαίσιο αυτής της ομάδας για να εξερευνήσει άλλα κατάλληλα μέτρα και άλλους 
κατάλληλους τρόπους βελτίωσης της πρόληψης των υπεράκτιων ατυχημάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον μετριασμό των συνεπειών τους.
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Τροπολογία 136
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Πέραν των μέτρων που θεσπίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διερευνήσει άλλα κατάλληλα 
μέσα για τη βελτίωση της πρόληψης των 
υπεράκτιων ατυχημάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον μετριασμό των 
συνεπειών τους.

(47) Πέραν των μέτρων που θεσπίζονται 
με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 
(μέσω του Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων) θα πρέπει 
να διερευνήσει άλλα κατάλληλα μέσα για 
τη βελτίωση της πρόληψης των 
υπεράκτιων ατυχημάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και τον μετριασμό των 
συνεπειών τους.

Or. en

Τροπολογία 137
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης που πραγματοποιούν 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εντός της δικαιοδοσίας τους θα 
αποδεικνύουν ότι μπορούν να πληρώσουν 
για τις συνέπειες της ζημίας που 
προκαλούν οι δραστηριότητές τους με 
την παροχή χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας και πρέπει να αποφασίσουν 
ποια μέσα (όπως ταμεία, τραπεζικές 
εγγυήσεις, ασφάλιση και/ή συμμερισμός 
επικινδυνότητας) ενδείκνυνται 
περισσότερο για τον σκοπό αυτό.
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Τροπολογία 138
Corinne Lepage

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 εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης αποδεικνύουν ότι 
μπορούν να πληρώσουν για τις συνέπειες 
της ζημίας που προκαλούν οι 
δραστηριότητές τους, σε όλα τα στάδια 
των υπεράκτιων έργων (ερευνητικές 
γεωτρήσεις, λειτουργία, οριστική θέση 
εκτός λειτουργίας). 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 
ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης για ζημίες 
σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
διαθεσιμότητας μέσων 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και
διευθετήσεων (μεταξύ άλλων, 
υποχρεωτική ασφάλιση, αποθεματικά 
ταμεία, τραπεζικές εγγυήσεις και/ή 
συμμερισμός επικινδυνότητας). Έως τις 
20 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα ευρήματα και τυχόν προτάσεις της. 
Μέχρι την έγκριση από την ΕΕ των 
διατάξεων για τη χρηματοοικονομική 
ασφάλεια, τα κράτη μέλη ορίζουν ποια 
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μέσα ενδείκνυνται έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
αποδεικνύουν χρηματοοικονομική 
ασφάλεια και τους τα κοινοποιούν εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 139
Michèle Rivasi

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 εντός της δικαιοδοσίας 
τους θα αποδεικνύουν ότι μπορούν να 
πληρώσουν για τις συνέπειες ζημίας που 
προκαλούν οι δραστηριότητές τους με 
την παροχή χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας και πρέπει να αποφασίσουν 
ποία μέσα (μεταξύ άλλων ασφάλεια, 
αποθεματικά ταμεία, τραπεζικές 
εγγυήσεις και/ή συμμερισμός 
επικινδυνότητας) ενδείκνυνται 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 
ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης για ζημίες 
σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
διαθεσιμότητας μέσων 
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χρηματοοικονομικής ασφάλειας και
διευθετήσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τα ευρήματα και τις 
προτάσεις της εντός έτους μετά την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 140
Rolandas Paksas

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 εξασφαλίζουν ότι οι 
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, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων.
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Or. en

Τροπολογία 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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) Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς 
υλικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους για την ελαχιστοποίηση και την 
αποκατάσταση του αντίκτυπου μεγάλου 
ατυχήματος. Ωστόσο, 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 και θα 
πρέπει να υποβάλει έκθεση για τα 
ευρήματα με τις προτάσεις της εντός ενός 
έτους από την έγκριση.

Προκειμένου να υπάρξει ένα δίχτυ 
ασφαλείας, σε κάθε θαλάσσιο χώρο της 
ΕΕ θα πρέπει να δημιουργηθούν αμοιβαία 
προγράμματα ασφάλισης από πετρελαϊκή 
ρύπανση, με υποχρεωτική συμμετοχή των 
φορέων εκμετάλλευσης που εκτελούν 
δραστηριότητες σε ύδατα της ΕΕ. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών που 
μοιράζονται θαλάσσια σύνορα με την ΕΕ 
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θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 142
Fiona Hall

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) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και 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 
ένα αυστηρό καθεστώς ευθύνης για ζημίες 
σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή 
άλλων διευθετήσεων.

Or. en

Τροπολογία 143
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εφαρμόζουν τα ίδια υψηλά 
περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα 
ασφαλείας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία οπουδήποτε και αν
δραστηριοποιούνται στον κόσμο. 

Or. en

Τροπολογία 144
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εφαρμόζουν τουλάχιστον τα ίδια 
υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και 
πρότυπα ασφαλείας σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία οπουδήποτε και αν 
δραστηριοποιούνται στον κόσμο. 

Or. en

Τροπολογία 145
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Η νομοθεσία εξασφαλίζει ότι ο 
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κλάδος υποστηρίζει τουλάχιστον τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα 
ασφαλείας της Ένωσης ή ισοδύναμά 
τους, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου 
και αν εκτελούνται δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτική πρόταση για την τροπολογία 8 του σχεδίου έκθεσης του κ. Belet.

Τροπολογία 146
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Η Επιτροπή ενθαρρύνει τον κλάδο 
να τηρεί τουλάχιστον τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας της 
Ένωσης ή ισοδύναμά τους, σε 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις του.

Or. en

Τροπολογία 147
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για τον κλάδο και τις εθνικές 
αρχές που εμπλέκονται σε υπεράκτιες 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου κατόπιν χορήγησης 
άδειας σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αποτροπή μεγάλων 
ατυχημάτων και τον περιορισμό των 
συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων σε 
πρόσωπα και στο περιβάλλον κατά τη 
διάρκεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
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και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ. Ισχύει για τον κλάδο και 
οποιεσδήποτε αρχές κράτους μέλους που 
εμπλέκονται σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιήθηκε για να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που εστιάζει σε 
μεγάλα ατυχήματα.

Τροπολογία 148
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για τον κλάδο και τις εθνικές 
αρχές που εμπλέκονται σε υπεράκτιες 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου κατόπιν χορήγησης 
άδειας σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αποτροπή μεγάλων 
ατυχημάτων και τον περιορισμό των 
συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων σε 
πρόσωπα και στο περιβάλλον κατά τη 
διάρκεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ. Ισχύει για τον κλάδο και 
οποιεσδήποτε αρχές κράτους μέλους που 
εμπλέκονται σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 149
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που ορίζονται στο 
άρθρο 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιήθηκε για να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που εστιάζει σε 
μεγάλα ατυχήματα.

Τροπολογία 150
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου που ορίζονται στο 
άρθρο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις 
σχετικές εγκαταστάσεις, υποθαλάσσιες 

διαγράφεται
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εγκαταστάσεις και συνδεόμενες υποδομές 
στα ύδατα των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και των υφαλοκρηπίδων τους κατά την 
έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιήθηκε για να οριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που εστιάζει σε 
μεγάλα ατυχήματα.

Τροπολογία 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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 85/337/ΕΚ, 
2008/1/ΕΚ, 2003/4/ΕΚ και 2001/42/ΕΚ.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.
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Τροπολογία 153
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 μειώνεται η 
επικινδυνότητα μεγάλου ατυχήματος στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πέραν του 
οποίου η χρησιμοποίηση χρόνου, πόρων ή 
δαπανών που απαιτούνται για να 
επιτευχθεί περαιτέρω ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας θα ήταν κατάφωρα 
δυσανάλογη προς την επικινδυνότητα·

Or. en

Τροπολογία 154
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
πέραν του οποίου, παρά τη χρησιμοποίηση 
περαιτέρω χρόνου, πόρων ή δαπανών, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική 
μείωση της επικινδυνότητας·

(Εάν η τροπολογία εγκριθεί, τότε η μνεία 
«δεκτή» στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
μετατρέπεται επίσης σε «ανεκτή».)

Or. en
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Τροπολογία 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «αποδοχή» νοείται η γραπτή 
κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή προς 
τον φορέα εκμετάλλευσης των θετικών 
συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 
εξέταση την οποία διενήργησε η αρχή επί 
της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων 
(ΕΜΚ) του φορέα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

2. «αποδοχή» νοείται η γραπτή 
κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή ότι η 
αξιολόγηση που πραγματοποίησε επί της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων (ΕΜΚ) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
ρυθμίσεις και τα μέτρα που 
περιγράφονται ενδέχεται, στο σύνολό 
τους, να επιτύχουν συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό εφόσον εφαρμοστούν 
όπως περιγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποδοχή αποτελεί την κρίση του ρυθμιστικού φορέα ότι οι ρυθμίσεις και τα μέτρα που 
περιγράφονται στην έκθεση περί μεγάλων ατυχημάτων, στο σύνολό τους, θα επιτύχουν 
συμμόρφωση, εφόσον εφαρμοστούν όπως περιγράφεται. Για να δώσει την αποδοχή του, ο 
ρυθμιστικός φορέας δεν χρειάζεται να έχει πεισθεί ότι η συμμόρφωση θα επιτευχθεί. Η 
επιβεβαίωση αυτή θα ληφθεί μέσω προγραμμάτων αξιολόγησης μετά την αποδοχή που αφορούν 
επιθεώρηση, έρευνα και εφαρμογή. 

Τροπολογία 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «έναρξη λειτουργιών» νοείται το 
χρονικό σημείο κατά το οποίο στην
εγκατάσταση συμμετέχει για πρώτη φορά 
στις λειτουργίες για τις οποίες είναι 
σχεδιασμένη·

5. «έναρξη λειτουργιών» νοείται το 
χρονικό σημείο κατά το οποίο η 
εγκατάσταση ή η συνδεδεμένη υποδομή
συμμετέχει για πρώτη φορά στις 
λειτουργίες για τις οποίες είναι 
σχεδιασμένη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι η έναρξη λειτουργιών πραγματοποιείται όταν 
λαμβάνεται για πρώτη φορά πετρέλαιο.  Σε αυτή την ημερομηνία βασίζονται οι χρόνοι 
υποβολής για τον φάκελο ασφαλείας. 

Τροπολογία 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «συνδεδεμένη εγκατάσταση» νοείται ο 
υπεράκτιος εξοπλισμός, ο αγωγός ή άλλη
εγκατάσταση πάνω ή κάτω από την 
επιφάνεια των υδάτων που 
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε άλλη 
κοντινή εγκατάσταση ή σε χερσαία 
μονάδα επεξεργασίας ή αποθήκευσης, ή 
για τη μεταφορά και φόρτωση πετρελαίου 
σε δεξαμενόπλοιο πολλαπλών 
δρομολογίων (shuttle tanker)·

7. «συνδεδεμένη εγκατάσταση» νοείται 
οποιοδήποτε φρεάτιο (και σχετικές 
κατασκευές, συμπληρωματικές μονάδες 
και διατάξεις) που συνδέεται με την
εγκατάσταση και οποιαδήποτε συσκευή 
αγωγού ή μηχανήματα εντός 500 μ. από 
την κύρια κατασκευή της υπεράκτιας 
εγκατάστασης με την οποία συνδέονται, 
καθώς και οποιαδήποτε συσκευή ή 
μηχανήματα που βρίσκονται επί της 
κύριας κατασκευής της υπεράκτιας 
εγκατάστασης ή είναι σταθερά 
στερεωμένα σε αυτή·

Or. en

Τροπολογία 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. ο υπεράκτιος εξοπλισμός, ο αγωγός ή 
άλλη εγκατάσταση πάνω ή κάτω από την 
επιφάνεια των υδάτων που χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε άλλη κοντινή εγκατάσταση ή σε 
χερσαία μονάδα επεξεργασίας ή 

7. ο υπεράκτιος εξοπλισμός, ο αγωγός ή 
άλλη εγκατάσταση πάνω ή κάτω από την 
επιφάνεια των υδάτων που χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε άλλη κοντινή εγκατάσταση ή σε 
χερσαία μονάδα επεξεργασίας ή 
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αποθήκευσης, ή για τη μεταφορά και 
φόρτωση πετρελαίου σε δεξαμενόπλοιο 
πολλαπλών δρομολογίων (shuttle tanker)· 

αποθήκευσης, ή για τη μεταφορά και 
φόρτωση πετρελαίου σε δεξαμενόπλοιο 
πολλαπλών δρομολογίων (shuttle tanker) ή 
σε πλοίο μεταφοράς περιεκτών αερίων· 

Or. lt

Τροπολογία 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. «οντότητα» νοείται οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε 
ομάδα τέτοιων προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 160
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «διαδικασία συναίνεσης» νοείται 
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης από 
την αρμόδια αρχής όλων των σχετικών 
πληροφοριών που αφορούν τη 
σχεδιαζόμενη υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η οποία ολοκληρώνεται με την 
αποδοχή της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων από την αρμόδια αρχή και την 
απουσία αντιρρήσεων επί των 
κοινοποιήσεων λειτουργιών φρέατος ή 
συνδυασμένων λειτουργιών που 
υποβάλλονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

8. «διαδικασία συναίνεσης» νοείται 
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης από 
την αρμόδια αρχή όλων των σχετικών 
πληροφοριών που αφορούν τη 
σχεδιαζόμενη υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η οποία ολοκληρώνεται με την 
αποδοχή της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων από την αρμόδια αρχή και την 
απουσία αντιρρήσεων από την αρμόδια 
αρχή επί των κοινοποιήσεων λειτουργιών 
φρέατος ή συνδυασμένων λειτουργιών που 
υποβάλλονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·
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Or. en

Τροπολογία 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «διαδικασία συναίνεσης» νοείται 
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης από 
την αρμόδια αρχής όλων των σχετικών 
πληροφοριών που αφορούν τη
σχεδιαζόμενη υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η οποία ολοκληρώνεται με την 
αποδοχή της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων από την αρμόδια αρχή και την 
απουσία αντιρρήσεων επί των 
κοινοποιήσεων λειτουργιών φρέατος ή 
συνδυασμένων λειτουργιών που 
υποβάλλονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

8. «διαδικασία συναίνεσης» νοείται 
διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης από 
την αρμόδια αρχής όλων των σχετικών 
πληροφοριών που αφορούν μια
σχεδιαζόμενη υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η οποία ολοκληρώνεται με την 
αποδοχή της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων και την απουσία αντιρρήσεων 
από την αρμόδια αρχή επί των 
κοινοποιήσεων συνδυασμένης λειτουργίας 
ή της κοινοποίησης φρέατος που 
υποβάλλονται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «ζώνη αποκλεισμού» νοείται η 
περιβάλλουσα την εγκατάσταση περιοχή 
που έχει καθορίσει το κράτος μέλος εντός 
της οποίας απαγορεύονται μη συναφείς 
δραστηριότητες·

9. «ζώνη ασφαλείας» νοείται η 
περιβάλλουσα την εγκατάσταση ή τη 
συνδεδεμένη υποδομή περιοχή που έχει 
καθορίσει το κράτος μέλος εντός της 
οποίας απαγορεύονται μη συναφείς 
δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «άδεια εξερεύνησης» νοείται άδεια 
που χορηγείται από το κράτος μέλος για 
τη διεξαγωγή ερευνών και δοκιμών για 
την παρουσία κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στα υπόγεια 
στρώματα της περιοχής αδειοδότησης, 
αλλά όχι για την παραγωγή πετρελαίου 
και φυσικού αερίου για εμπορικούς 
σκοπούς·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διαγραφεί καθώς είναι περιττός μετά την τροποποίηση του 
άρθρου 4.

Τροπολογία 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών» νοείται τοπική, εθνική 
ή περιφερειακή στρατηγική για την 
πρόληψη της κλιμάκωσης ή των 
περιορισμό των συνεπειών ατυχήματος 
σχετικού με υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, με αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πόρων πέραν εκείνων που 
περιγράφονται σε εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών·

11. «εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών» νοείται τοπική, εθνική 
ή περιφερειακή στρατηγική για την 
πρόληψη της κλιμάκωσης ή των 
περιορισμό των συνεπειών ατυχήματος 
σχετικού με υπεράκτια εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, με αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πόρων του φορέα 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που περιγράφονται σε εσωτερικά 
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σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 
και τυχόν συμπληρωματικών πόρων που 
καθίστανται διαθέσιμοι από τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 165
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος» νοείται η εκτίμηση και 
επιβεβαίωση της εγκυρότητας 
συγκεκριμένων γραπτών δηλώσεων από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν 
υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή του 
συντάκτη των δηλώσεων·

12. «ανεξάρτητη επαλήθευση» νοείται 
ένας γραπτός μηχανισμός με τον οποίο 
εξασφαλίζεται, με τα μέσα που 
περιγράφονται στο άρθρο 15 και στο 
παράρτημα ΙΙ μέρος 5, ότι τα κρίσιμα 
στοιχεία ασφαλείας και η συγκεκριμένη 
μονάδα είναι, ή σε περίπτωση που 
αναμένεται να παρασχεθούν, θα είναι 
κατάλληλα και, σε περίπτωση που έχουν 
παρασχεθεί, ότι συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή δεν είναι σαφής ως προς το εάν ορίζει το τρίτο μέρος ή έναν 
μηχανισμό επαλήθευσης.

Τροπολογία 166
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος» νοείται η εκτίμηση και 

12. «ανεξάρτητη επαλήθευση» νοείται η 
εκτίμηση και επιβεβαίωση της 
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επιβεβαίωση της εγκυρότητας 
συγκεκριμένων γραπτών δηλώσεων από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν 
υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή του 
συντάκτη των δηλώσεων·

εγκυρότητας αυτού που εξετάζεται από 
αρμόδιο πρόσωπο/φορέα που λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το έργο που υπόκειται σε 
αξιολόγηση, και τους επικεφαλής των 
προσώπων η εργασία των οποίων 
ελέγχεται·

Or. en

Τροπολογία 167
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος» νοείται η εκτίμηση και 
επιβεβαίωση της εγκυρότητας 
συγκεκριμένων γραπτών δηλώσεων από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν 
υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή του 
συντάκτη των δηλώσεων·

12. «ανεξάρτητη επαλήθευση» νοείται η 
εκτίμηση και επιβεβαίωση της 
εγκυρότητας συγκεκριμένων γραπτών 
δηλώσεων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις 
ανεξαρτησίας·

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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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 οντότητες 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός διευρύνθηκε για να εξασφαλιστεί ότι δεν εξαιρούνται οι εταιρείες που κατέχονται 
από κράτη μέλη.

Τροπολογία 169
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 
εταιρίες ή οι δημόσιοι φορείς 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·

Or. en

Τροπολογία 170
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «εγκατάσταση» νοείται παραγωγική ή 
μη παραγωγική εγκατάσταση·

14. «εγκατάσταση» νοείται μια σταθερή 
μόνιμη ή πλωτή εγκατάσταση, ή 
συνδυασμός εγκαταστάσεων που είναι 
συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με 
γέφυρες, ή άλλες κατασκευές που 
χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ή που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες αυτές· 

Or. en

Τροπολογία 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «εγκατάσταση» νοείται παραγωγική ή 
μη παραγωγική εγκατάσταση·

14. «εγκατάσταση» νοείται μια σταθερή 
μόνιμη ή κινητή εγκατάσταση, ή 
συνδυασμός εγκαταστάσεων που είναι 
συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με 
γέφυρες, ή άλλες κατασκευές που 
χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ή που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών» νοείται επισκόπηση –
την οποία εκπονούν οι φορείς 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού – των μέτρων 
για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον 
περιορισμό των συνεπειών ατυχήματος 
σχετικού με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εντός ζώνης 
αποκλεισμού γύρω από την εγκατάσταση·

15. «εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών» νοείται επισκόπηση –
την οποία εκπονούν οι φορείς 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού – των μέτρων 
για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον 
περιορισμό των συνεπειών ατυχήματος 
σχετικού με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες σχέδιο για την αντιμετώπιση όλων 
των επιπτώσεων μεγάλου ατυχήματος που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, ανεξάρτητα 
από το σημείο όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν αυτές οι επιπτώσεις.  Επομένως, η φράση 
«εντός ζώνης αποκλεισμού γύρω από την εγκατάσταση» θα πρέπει να διαγραφεί, καθώς οι 
φορείς εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ατυχήματος 
ανεξάρτητα από το εάν επεκτείνεται πέραν της ζώνης ασφαλείας.

Τροπολογία 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. «έγκριση» νοείται η άδεια με την 
οποία χορηγούνται αποκλειστικά 
δικαιώματα για τον σκοπό της 
πραγματοποίησης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστεί η έννοια της έγκρισης ώστε να τεθούν τα σημεία 16 και 17 του άρθρου 2 
εντός του σχετικού πλαισίου.

Τροπολογία 174
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «περιοχή αδειοδότησης» νοείται η 
γεωγραφική περιοχή την οποία καλύπτει 
άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ·

16. «περιοχή αδειοδότησης» νοείται η 
γεωγραφική περιοχή την οποία καλύπτει 
άδεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ορίζεται η έγκριση, δεν είναι απαραίτητη η παραπομπή στην οδηγία.

Τροπολογία 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 ή 
ο συγκάτοχος άδειας εκτέλεσης 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ορίζεται η έγκριση, δεν είναι απαραίτητη η παραπομπή στην οδηγία.
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Τροπολογία 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 επικίνδυνης 
ουσίας η οποία συνεπάγεται βίαιο θάνατο 
ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων·
β) συμβάν που οδηγεί σε σημαντική ζημία 
σε εγκατάσταση ή σε εξοπλισμό επ’ αυτής,
με άμεσο κίνδυνο βίαιου θανάτου ή 
σοβαρού τραυματισμού ανθρώπων·

γ) οποιοδήποτε άλλο συμβάν που οδηγεί
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό πέντε ή 
περισσοτέρων προσώπων που βρίσκονται 
στην υπεράκτια εγκατάσταση από όπου 
πηγάζει ο κίνδυνος ή εμπλέκονται σε 
δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτή 
την εγκατάσταση·

δ) οποιοδήποτε μεγάλο περιβαλλοντικό 
συμβάν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθόσον εξασφαλίζει ότι οι περιπτώσεις 
ελευθέρωσης υδρογονανθράκων στις οποίες δεν προκαλείται θάνατος ή τραυματισμός αλλά που 
μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στο περιβάλλον εγγράφονται στον ορισμό του 
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μεγάλου ατυχήματος.

Τροπολογία 177
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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, σημαντική 
απώλεια ελέγχου φρέατος ή λοιπά 
ανεξέλεγκτα γεγονότα που συνεπάγονται: 
(i) σημαντική διαρροή υδρογονανθράκων· 
(ii) απώλεια της δομικής ακεραιότητας της 
εγκατάστασης· ή (iii) θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό·

Or. en

Τροπολογία 178
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 

18. «μεγάλο ατύχημα» νοείται συμβάν 
όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, σημαντική 
απώλεια ελέγχου φρέατος ή 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 
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προσώπων που βρίσκονται σε 
εγκατάσταση ή εκτελούν εργασίες σχετικές 
με εγκατάσταση·

σε εγκατάσταση ή εκτελούν εργασίες 
σχετικές με εγκατάσταση·

Or. ro

Τροπολογία 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α. «μεγάλο περιβαλλοντικό συμβάν» 
νοείται συμβάν που ενδέχεται να οδηγήσει 
ή έχει οδηγήσει σε σημαντικές δυσμενείς 
αλλαγές στο περιβάλλον, έχοντας υπόψη 
τη σημασία σύμφωνα με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέος ορισμός για την υποστήριξη του ορισμού του μεγάλου ατυχήματος.

Τροπολογία 180
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. «μεγάλος κίνδυνος» νοείται κατάσταση 
που είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλο 
ατύχημα·

19. «μεγάλος κίνδυνος» νοείται κατάσταση 
που είναι πιθανό να προκαλέσει ή οδηγεί 
σε μεγάλο ατύχημα·

Or. en
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Τροπολογία 181
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. «ουσιαστική αλλαγή» νοείται, στην 
περίπτωση έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων, μια αλλαγή της βάσης δυνάμει 
της οποίας έγινε δεκτή η αρχική έκθεση. 
Για παράδειγμα, μια αλλαγή της βάσης 
των μέτρων ελέγχου κινδύνου που 
περιγράφονται στην έκθεση, και/ή όπου 
απαιτείται για τη βελτίωση της επάρκειας 
των μέτρων. Θα περιελάμβανε υλικές 
τροποποιήσεις, διαθεσιμότητα νέων 
γνώσεων ή τεχνολογία και αλλαγές 
σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση. 
Το κατά πόσο μια αλλαγή συνιστά 
ουσιαστική αλλαγή μπορεί να καθορίζεται 
από τον φορέα εκμετάλλευσης ή την 
αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 182
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποιήθηκε για λόγους σαφήνειας και για να εξασφαλιστεί ότι τα πλωτά ξενοδοχεία, οι 
πλωτές μονάδες αποθήκευσης κ.λπ. καλύπτονται από την παρούσα νομοθεσία.

Τροπολογία 183
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α. «υπεράκτιος/-α/-ο» νοείται 
οτιδήποτε βρίσκεται στα ύδατα των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών 
τους και των υφαλοκρηπίδων τους κατά 
την έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS)·

Or. en

Τροπολογία 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 
λειτουργίες 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 
συνδεδεμένης εγκατάστασης προς 
υπεράκτια ή υποθαλάσσια εγκατάσταση, 
αλλά όχι η μεταφορά πετρελαίου και 
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φυσικού αερίου από μία ακτή σε άλλη, 
όπου η συνδεδεμένη υποδομή διέρχεται 
μόνο από την περιοχή δικαιοδοσίας ενός 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 185
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 επί εγκαταστάσεων ή 
εντός συνδεδεμένης υποδομής 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 συνδεδεμένης υποδομής προς ή από
υπεράκτια ή υποθαλάσσια εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 186
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 

22. «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται
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εκμετάλλευσης” και “κάτοχος άδειας” 
εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 2 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ·

- ο κάτοχος σχετικής άδειας ή έγκρισης 
που εκδίδεται από δημόσια αρχή· ή
- ο συγκάτοχος άδειας ή έγκρισης που 
εκδίδεται από δημόσια αρχή και 
διορισμένος φορέας εκμετάλλευσης 
δυνάμει συμφωνίας λειτουργίας που 
συνάπτεται με τον άλλο ή τους άλλους 
κατόχους άδειας ή έγκρισης, ή
- οντότητα που δεν συνιστά τον κάτοχο 
άδειας ή έγκρισης που εκδίδεται από 
δημόσια αρχή, αλλά διορισμένο φορέα 
εκμετάλλευσης δυνάμει συμφωνίας 
λειτουργίας που συνάπτεται με τον/τους 
άλλο/άλλους κάτοχο/κατόχους άδειας ή 
έγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 187
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 ένας
φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης, ένας φορέας
εκμετάλλευσης μη παραγωγικής 
εγκατάστασης ή ένας φορέας 
εκμετάλλευσης φρέατος·

Or. en

Τροπολογία 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης» νοείται το πρόσωπο το 
οποίο έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας 
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης·

23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης» νοείται η οντότητα που
έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας 
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης και έχει 
εγκριθεί από το κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 189
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης» νοείται το πρόσωπο το 
οποίο έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης·

23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης» νοείται το πρόσωπο το 
οποίο έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας 
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης· και απουσία 
αυτού του προσώπου, οποιοσδήποτε 
κάτοχος άδειας·

Or. en

Τροπολογία 190
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 23. «φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
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εγκατάστασης» νοείται το πρόσωπο το 
οποίο έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας 
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης·

εγκατάστασης» νοείται το πρόσωπο το 
οποίο έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας και 
έχει εξουσιοδοτήσει η αρμόδια αρχή
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης·

Or. ro

Τροπολογία 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24. «ιδιοκτήτης» νοείται πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο κατά τον νόμο για να 
ελέγχει τη λειτουργία μη παραγωγικής 
εγκατάστασης·

24. «φορέας εκμετάλλευσης μη 
παραγωγικής εγκατάστασης» νοείται 
οντότητα εξουσιοδοτημένη κατά τον νόμο 
για να ελέγχει τη λειτουργία μη 
παραγωγικής εγκατάστασης και 
εγκεκριμένη από το κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 192
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 

25. «παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» νοείται η εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου από τα υπεράκτια υπόγεια 
στρώματα της υπεράκτιας 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 
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γεωτρήσεων στον θαλάσσιο πυθμένα, 
ή/και της αποθήκευσης φυσικού αερίου 
σε υπόγειους σχηματισμούς με σκοπό την 
ανάκτησή του·

γεωτρήσεων στον θαλάσσιο πυθμένα·

Or. en

Τροπολογία 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 υπόγεια στρώματα της περιοχής 
αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων της 
υπεράκτιας επεξεργασίας πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και της διοχέτευσης 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. lt

Τροπολογία 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. «άδεια παραγωγής» νοείται άδεια που
χορηγείται από το κράτος μέλος για την 
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. «κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 
πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι 
ομάδες αυτών·

28. «κοινό» νοείται μία ή περισσότερες 
οντότητες καθώς και, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, 
οι οργανώσεις και οι ομάδες αυτών·

Or. en

Τροπολογία 196
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 συντονίσει την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε 
σχέση με συγκεκριμένο μεγάλο ατύχημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης ευθύνεται για την ενεργοποίηση του εσωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.  Η οικεία αρχή ή οι οικείες αρχές (ανάλογα με τη φύση του 
συμβάντος) θα αναλαμβάνουν συντονιστικό ρόλο και θα ευθύνονται για την ενεργοποίηση του 
εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 
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μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί φορείς αρχικής ανταπόκρισης για διαφορετικούς τύπους 
ατυχημάτων.

Τροπολογία 197
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. «επικινδυνότητα» νοείται η 
πιθανότητα συγκεκριμένης επίπτωσης 
εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες·

30. «επικινδυνότητα» νοείται το 
αποτέλεσμα της πιθανότητας ένα 
συγκεκριμένο ανεπιθύμητο γεγονός να 
συμβεί εντός δεδομένης χρονικής περιόδου 
και η σοβαρότητα των επιπτώσεων του 
γεγονότος, σε περίπτωση που συνέβη· 

Or. en

Τροπολογία 198
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. «επικινδυνότητα» νοείται η 
πιθανότητα συγκεκριμένης επίπτωσης 
εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες·

30. «επικινδυνότητα» νοείται ο 
συνδυασμός της πιθανότητας ενός 
γεγονότος και των επιπτώσεων του 
γεγονότος·

Or. en

Τροπολογία 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30α. «κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας» 
νοούνται τα μέρη μιας εγκατάστασης και 
τα μέρη της μονάδας της, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
υπολογιστών, η αστοχία των οποίων θα 
μπορούσε να προκαλέσει μεγάλο ατύχημα 
ή να συντελέσει κατά τρόπο ουσιαστικό 
στην πρόκληση μεγάλου ατυχήματος, ή 
σκοπός των οποίων είναι να αποτρέψουν 
ένα μεγάλο ατύχημα ή να περιορίσουν τις 
επιπτώσεις του·

Or. en

Τροπολογία 200
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

31. «κατάλληλο» νοείται οτιδήποτε είναι 
απολύτως ενδεδειγμένο για συγκεκριμένη 
απαίτηση ή κατάσταση το οποίο βασίζεται 
σε αντικειμενικά στοιχεία και 
αποδεικνύεται από σχετική ανάλυση, 
σύγκριση κατάλληλων προτύπων ή άλλες 
λύσεις εφαρμοζόμενες σε ανάλογες 
περιπτώσεις από άλλες αρχές ή από τον 
κλάδο·

31. «κατάλληλο» νοείται οτιδήποτε είναι 
απολύτως ενδεδειγμένο για συγκεκριμένη 
απαίτηση ή κατάσταση και υποστηρίζεται 
κατά τρόπο αντικειμενικό από ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα: 
αιτιολογημένη ανάλυση, εκτίμηση 
επικινδυνότητας, ορθή τεχνική πρακτική, 
ή με αναφορά σε εξωτερικά πρότυπα ή 
πρακτικές, όπως όταν μια ενδεδειγμένη 
λύση έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες 
περιπτώσεις από άλλες αρχές ή από τον 
κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 
οποιαδήποτε σχετική με φρέαρ λειτουργία
η οποία μπορεί να προκαλέσει ακούσια 
εκροή υλικών που μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγάλο ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης 
της διάνοιξης φρέατος που σχετίζεται με 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, της επισκευής ή της
τροποποίησης φρεάτων, καθώς και της 
αναστολής των εργασιών και της 
οριστικής εγκατάλειψης φρεατίου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα πρέπει να ισχύει για φρεάτια που ενδέχεται να μην προορίζονται για τον 
ρητό σκοπό της εξερεύνησης ή παραγωγής υδρογονανθράκων. Επίσης, ο ορισμός 
τροποποιήθηκε για να εξασφαλίζεται ότι το σημείο εστίασης εξακολουθούν να είναι τα μεγάλα 
ατυχήματα.

Τροπολογία 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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 οντότητα που έχει διοριστεί για να 
σχεδιάζει και να εκτελεί λειτουργία 
φρέατος και έχει εγκριθεί από το κράτος 
μέλος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διορίζει πάντα ο κάτοχος άδειας τον φορέα εκμετάλλευσης φρεατίου.
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Τροπολογία 203
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή 
μεγάλων ατυχημάτων προκαλούμενων από 
υπεράκτια εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι 
αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης εκπληρώνουν αυτή 
την υποχρέωση.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την αποτροπή μεγάλων ατυχημάτων 
προκαλούμενων από υπεράκτια 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου της οποίας είναι 
φορείς εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιήθηκε για να αναγνωριστεί ότι οντότητες εκτός του φορέα εκμετάλλευσης μπορούν να 
αναλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων.

Τροπολογία 204
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή 
μεγάλων ατυχημάτων προκαλούμενων από 
υπεράκτια εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι 
αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης εκπληρώνουν αυτή 
την υποχρέωση.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την αποτροπή μεγάλων ατυχημάτων 
προκαλούμενων από υπεράκτια 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Οι αρμόδιες αρχές 
ασκούν εποπτεία προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
εκπληρώνουν αυτή την υποχρέωση. 
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Or. en

Τροπολογία 205
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι όλες οι οντότητες με τις οποίες 
συμβάλλονται για την εκτέλεση ειδικών 
εργασιών στις οικείες εγκαταστάσεις 
ενεργούν και αυτοί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως στα παραρτήματα IV και 
V. Το γεγονός ότι πράξεις ή παραλείψεις 
που οδήγησαν ή συνέβαλαν σε μεγάλα 
ατυχήματα εκτελέστηκαν από τις εν λόγω
οντότητες ή το προσωπικό τους δεν 
απαλλάσσει τους φορείς εκμετάλλευσης 
των ευθυνών τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζουν 
ότι όλες οι οντότητες με τις οποίες 
συμβάλλονται για την εκτέλεση ειδικών 
εργασιών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ή 
τη συνδεδεμένη υποδομή ενεργούν και 
αυτοί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως 
στα παραρτήματα ΙΙ, IV και V. Το γεγονός 
ότι πράξεις ή παραλείψεις που οδήγησαν ή 
συνέβαλαν σε μεγάλα ατυχήματα 
εκτελέστηκαν από τις εν λόγω οντότητες ή 
το προσωπικό τους δεν απαλλάσσει τους 
φορείς εκμετάλλευσης των ευθυνών τους 
που απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 206
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι όλες οι οντότητες με τις οποίες 
συμβάλλονται για την εκτέλεση ειδικών 
εργασιών στις οικείες εγκαταστάσεις 
ενεργούν και αυτοί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως στα παραρτήματα IV και 

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζουν 
ότι όλες οι οντότητες με τις οποίες 
συμβάλλονται για την εκτέλεση ειδικών 
εργασιών στις οικείες εγκαταστάσεις 
ενεργούν και αυτοί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
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V. Το γεγονός ότι πράξεις ή παραλείψεις 
που οδήγησαν ή συνέβαλαν σε μεγάλα 
ατυχήματα εκτελέστηκαν από τις εν λόγω 
οντότητες ή το προσωπικό τους δεν 
απαλλάσσει τους φορείς εκμετάλλευσης 
των ευθυνών τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

κανονισμό, ιδίως στα παραρτήματα IV και 
V. Το γεγονός ότι πράξεις ή παραλείψεις 
που οδήγησαν ή συνέβαλαν σε μεγάλα 
ατυχήματα εκτελέστηκαν από τις εν λόγω 
οντότητες ή το προσωπικό τους δεν 
απαλλάσσει τους φορείς εκμετάλλευσης 
των ευθυνών τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
τον περιορισμό των συνεπειών του στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για τη λήψη μέτρων στην περίπτωση ατυχήματος πρέπει να έχουν οι φορείς 
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 ζήτημα της 
διατάραξης της παραγωγής δεν θα πρέπει να σκιάζει την αντιμετώπιση ενός μεγάλου 
ατυχήματος όπου πρώτη προτεραιότητα είναι η υγεία των ανθρώπων και ακολουθεί ο 
αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Τροπολογία 208
Vicky Ford
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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 φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν
ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία εκτελούνται με βάση συστηματική 
και σε τακτική βάση επικαιροποιούμενη
εκτίμηση επικινδυνότητας και με βάση 
την υλοποίηση μέτρων ελέγχου που 
καθιστούν ανεκτή την υπολειμματική
επικινδυνότητα μεγάλων ατυχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την εκτίμηση της επικινδυνότητας θα πρέπει να έχει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 209
Krišjānis Kariņš

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 που καθιστούν 
την επικινδυνότητα μεγάλων ατυχημάτων 
για πρόσωπα, το περιβάλλον και τους 
υπεράκτιους πόρους όσο το δυνατόν 
χαμηλότερη.

Or. en
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Τροπολογία 210
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο 
απόδοσης στην πρόληψη ατυχημάτων και 
την αποκατάσταση ζημιών, τουλάχιστον 
ίσο με το επίπεδο επιδόσεων βέλτιστης 
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
επάρκειας πόρων, των επιπέδων 
ασφαλείας για κινητοποίηση, των χρόνων 
ανάπτυξης και των ποσοστών ανάκτησης 
και καθαρισμού πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν 
ότι οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας δεν 
θέτουν σε κίνδυνο ούτε την πρόληψη 
ατυχημάτων ούτε την αποκατάσταση των 
ζημιών.

Or. en

Τροπολογία 211
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια στο 
πλαίσιο αδειοδότησης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ

Ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και το 
περιβάλλον που αφορούν συγκεκριμένα 
τις άδειες σύμφωνα με την οδηγία 
94/22/ΕΚ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο τίτλος θα πρέπει να τροποποιηθεί για να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής μιας άδειας.

Τροπολογία 212
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ λαμβάνουν υπόψη την 
ικανότητα των αιτούντων να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες εντός του πλαισίου της εν 
λόγω άδειας, όπως απαιτείται από τις 
οικείες διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας, ιδίως δε του παρόντος 
κανονισμού.

1. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση 
εγκρίσεων ή άλλων αδειών για υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ 
λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα των 
αιτούντων να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για συγκεκριμένες δραστηριότητες εντός 
του πλαισίου της εν λόγω έγκρισης ή 
άδειας, όπως απαιτείται από τις οικείες 
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως 
δε του παρόντος κανονισμού. Κατά τη 
λήψη αυτών των αποφάσεων, οι αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των ικανοτήτων 
πρόληψης ατυχήματος και 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 
μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 
προτύπων ανάλυσης του χάσματος 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.

Or. en

Τροπολογία 213
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση 1. Οι αποφάσεις για την αδειοδότηση 
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υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ λαμβάνουν υπόψη την 
ικανότητα των αιτούντων να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για συγκεκριμένες
δραστηριότητες εντός του πλαισίου της εν 
λόγω άδειας, όπως απαιτείται από τις
οικείες διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας, ιδίως δε του παρόντος 
κανονισμού.

σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ 
λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα των 
αιτούντων να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για τις προγραμματισμένες υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, όπως απαιτείται από τις οικείες 
διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως 
δε του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να τροποποιηθεί για να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής μιας άδειας και να 
ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό.

Τροπολογία 214
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση διαφοράς, οι απόψεις 
των αδειοδοτουσών αρχών, σύμφωνα με 
την οδηγία 94/22/ΕΚ, δεν θα υπερισχύουν 
των απόψεων των αρμόδιων αρχών για 
την υγεία, την ασφάλεια και το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 215
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περιπτώσεις αδυναμίας αποφυγής 
της επικινδυνότητας ή αδυναμίας 
διαχείρισής της σε ανεκτό επίπεδο, η 
αρμόδια αρχή αρνείται να δώσει έγκριση 
ή άδεια για υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 216
Corinne Lepage

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 η επικινδυνότητα, οι κίνδυνοι και 
τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με την οικεία περιοχή και το 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
διεξάγεται σύμφωνα με την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.
Επίσης, λαμβάνεται δεόντως 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η εταιρική ευθύνη των αιτούντων, ακόμα και όταν 
δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ. Το τμήμα της παραγράφου που αφορά τη 
χρηματοοικονομική ασφάλεια θα πρέπει να μετακινηθεί και να δημιουργηθεί διαφορετική 
παράγραφος (βλέπε άλλη τροπολογία).

Τροπολογία 217
Michèle Rivasi

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 έγκριση ή 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 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.

Or. en
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Τροπολογία 218
Ivo Belet

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, οι αρχές αδειοδότησης 
αξιολογούν κατά πόσον η τεχνική και 
οικονομική ικανότητα των οντοτήτων που 
αιτούνται άδεια για την εκτέλεση 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι αναλογική προς 
την επικινδυνότητα, τους κινδύνους και 
τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με την οικεία περιοχή και το 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής. Λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η χρηματοοικονομική 
ασφάλεια των αιτούντων και η ικανότητα
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.

Οι αδειοδοτούσες αρχές πραγματοποιούν 
διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, προτού 
χορηγήσουν την άδεια.
Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τις επιδόσεις 
του αιτούντα ως προς την παγκόσμια 
ασφάλεια και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 219
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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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, οι αρμόδιες αρχές 
αξιολογούν κατά πόσο η τεχνική και 
οικονομική ικανότητα των οντοτήτων που 
αιτούνται άδεια για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ, 
είναι αναλογική προς την επικινδυνότητα, 
τους κινδύνους και τυχόν άλλες συναφείς 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
περιοχή αδειοδότησης και το 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής. Λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη 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.

Επίσης, τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
λάβουν υπόψη τις προηγούμενες 
επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά την 
ασφάλεια και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του 
αιτούντα σε σχέση με μεγάλα ατυχήματα 
όπου ο αιτών αποδείχθηκε ότι ήταν 
υπεύθυνος και αμελής.

Or. en

Τροπολογία 220
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της 2. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της 
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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.

τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για την 
εκτέλεση προγραμματισμένων 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λαμβάνονται πλήρως
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
προγραμματισμένες υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ιδίως δε των ευθυνών για 
περιβαλλοντικές ζημίες.

Or. en

Τροπολογία 221
Corinne Lepage

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 για να καλυφθούν όλες οι 
ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα δε οι 
ευθύνες για την πρόκληση βλάβης στο 
περιβάλλον. Η χρηματοοικονομική 
ασφάλεια πρέπει να ισχύει πριν από την 
έναρξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης. 
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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 
αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 222
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση ή 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 ισχύει πριν 
από την έναρξη των επιχειρήσεων 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 223
Fiona Hall

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 
στην περίπτωση που θεωρήσει ότι ο 
αιτών παρέχει αποδείξεις ότι έχει ληφθεί 
ή θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα, υπό 
μορφή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, 
προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που 
ενδέχεται να προκύψουν από υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 224
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι άδειες για υπεράκτια
δραστηριότητες εξερεύνησης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου χορηγούνται ξεχωριστά από τις 
άδειες για δραστηριότητες παραγωγής.

3. Οι δραστηριότητες παραγωγής δεν 
ξεκινούν προτού όλες οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν τις πιθανές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 
ασφάλεια που παρασχέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εξερεύνησης τεθούν στη 
διάθεση της αρμόδιας αρχής και δοθεί 
άδεια.

Or. en

Τροπολογία 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι άδειες για υπεράκτια δραστηριότητες 
εξερεύνησης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου χορηγούνται ξεχωριστά 
από τις άδειες για δραστηριότητες 
παραγωγής.

3. Οι άδειες για υπεράκτια δραστηριότητες 
εξερεύνησης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου που αφορούν την ίδια 
περιοχή αδειοδότησης χορηγούνται 
σταδιακά έτσι ώστε οι πληροφορίες που 
συλλέγονται βάσει της δραστηριότητας 
εξερεύνησης να μπορούν να εξεταστούν 
από την αδειοδοτούσα αρχή προτού 
χορηγηθεί άδεια για δραστηριότητες 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να τροποποιηθεί για να ευθυγραμμιστεί με τους ορισμούς.

Τροπολογία 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι άδειες σχετικά με τις 
δραστηριότητες αναζήτησης θα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο εκ των 
προτέρων περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
σύμφωνα με όσα προβλέπει η οδηγία 
2001/42/ΕΚ, βάσει των πληροφοριών που 
συλλέγονται από τις επιχειρήσεις 
σεισμικής, γεωφυσικής και γεωχημικής 
έρευνας οι οποίες προηγούνται.

Or. es

Justification

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
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vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización  de la que deban ser objeto por 
parte de los Estados Miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a 
cada acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no 
excluye la anterior sino que la complementa.

Τροπολογία 227
Fiona Hall

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. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο από 
οικολογικής απόψεως ευαίσθητο 
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως 
στα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως είναι τα αλατούχα έλη και 
τα υποθαλάσσια λιβάδια, καθώς και 
επίσης σε θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές, όπως οι ειδικές ζώνες 
διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία για 
τους οικότοπους, οι ζώνες ειδικής 
προστασίας σύμφωνα με 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.

Or. en

Τροπολογία 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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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. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, οι κίνδυνοι και οι 
πιθανές επιπτώσεις στους υφιστάμενους 
πόρους στις περιοχές του δικτύου 
«Natura 2000», οι οποίες θα μπορούσαν 
να επηρεαστούν, καθώς επίσης και οι 
αλιευτικές και οι τουριστικές 
δραστηριότητες καθώς και η λήψη 
θαλασσινού νερού για αφαλάτωση και 
εφοδιασμό του πληθυσμού.

Or. es

Justification

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón a la hora de hacer 
referencia genérica a los “riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada”, es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000.

Τροπολογία 229
Vicky Ford
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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 
αρμόδιες 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. Οι αρμόδιες αρχές 
εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 είναι αναλογικές 
προς την εν λόγω επικινδυνότητα, τους 
κινδύνους και κάθε άλλη συναφή 
πληροφορία που σχετίζεται με τη 
συγκεκριμένη τοποθεσία και το στάδιο 
των δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 230
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στο από οικολογικής απόψεως ευαίσθητο 
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως 
στα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή, όπως είναι τα αλατούχα έλη και 
τα υποθαλάσσια λιβάδια καθώς και 
επίσης σε θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές, όπως οι ειδικές ζώνες 
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διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία για 
τους οικότοπους, οι ζώνες ειδικής 
προστασίας σύμφωνα με 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.

Or. en

Τροπολογία 231
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. 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 οποιαδήποτε άλλη συναφή 
πληροφορία που σχετίζεται με την οικεία 
περιοχή και το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής. Οι αρμόδιες αρχές θέτουν τις 
πληροφορίες στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 232
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν εξετάζουν εάν θα χορηγήσουν 
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άδεια για υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
οδηγία 94/22/ΕΚ, οι αρχές αδειοδότησης 
δίδουν ειδική προσοχή σε όλες τις μορφές 
από οικολογικής απόψεως ευαίσθητου 
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, 
πολλές από τις οποίες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο μετριασμού της αλλαγής 
του κλίματος και προσαρμογής σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 233
Vicky Ford

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 σε όλες τις μορφές 
από οικολογικής απόψεως ευαίσθητου 
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, 
πολλές από τις οποίες διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο μετριασμού της αλλαγής 
του κλίματος και προσαρμογής σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 234
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια 
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για οποιεσδήποτε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εξερεύνησης και 
εξόρυξης υδρογονανθράκων στην 
Αρκτική.

Or. en

Τροπολογία 235
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Εντός [ενός έτους από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα μέσων 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, 
συνοδευόμενη από προτάσεις για 
ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 236
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες 
αδειοδότησης

Συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ, την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 
την οδηγία 79/409/ΕΟΚ

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του κοινού προβλέπεται ήδη σύμφωνα με την οδηγία σύμφωνα με την οδηγία για 
τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2001/42/ΕΚ), την οδηγία για την εκτιμήση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ), την οδηγία για τους οικότοπους (92/43/ΕΟΚ) και 
την οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ).  Με εξαίρεση τις υφιστάμενες απαιτήσεις, η συμμετοχή 
του κοινού στο στάδιο αδειοδότησης θεωρείται ότι είναι περιττή και άτοπη. Επομένως, προς 
αποφυγή παράλογου φόρτου επί των ρυθμιστικών φορέων και του κλάδου, το άρθρο 5 θα 
πρέπει να περιοριστεί στις υφιστάμενες απαιτήσεις οδηγιών.

Τροπολογία 237
Michèle Rivasi

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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για 
τη συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο 
εφαρμογής της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε, 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.

Or. en

Τροπολογία 238
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται έγκαιρα στο κοινό 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται έγκαιρα στο κοινό 
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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.

αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής 
στις διαδικασίες που αφορούν τις 
αδειοδοτήσεις εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τις 
ελάχιστες 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

Τροπολογία 239
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για την 
πληροφόρηση του κοινού και τη 
διαβούλευση με το οικείο κοινό.

2. Τα κράτη μέλη, εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας των οποίων 
πραγματοποιούνται υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, δύνανται να καθορίζουν 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για την 
πληροφόρηση του κοινού και τη 
διαβούλευση με το οικείο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 240
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η συμμετοχή του κοινού οργανώνεται 
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
γνωστοποίηση πληροφοριών και η 
εμπλοκή του κοινού δεν θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προστασία των 

3. Η συμμετοχή του κοινού οργανώνεται 
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
γνωστοποίηση πληροφοριών και η 
εμπλοκή του κοινού δεν θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προστασία των 
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υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους.

υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους και δεν συνεπάγεται τη 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών ή 
στρατηγικών πληροφοριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό προς τα οικονομικά και 
στρατηγικά συμφέροντα του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 241
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η συμμετοχή του κοινού οργανώνεται 
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
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 και λαμβάνει δεόντως υπόψη το 
εμπορικό απόρρητο και την ευαισθησία.

Or. en

Τροπολογία 242
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η συμμετοχή του κοινού οργανώνεται 
με τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
γνωστοποίηση πληροφοριών και η 
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εμπλοκή του κοινού δεν θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προστασία των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους.

εμπλοκή του κοινού δεν θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προστασία των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους και τηρεί το απόρρητο των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
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 
εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου 
ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, 
συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου 
να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη 
διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων στο πλαίσιο των
διαδικασιών χορήγησης αδειών και 
εγκρίσεων, όταν πληρούται μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει επαρκές συμφέρον,
β) υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή 
δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από τη διοικητική δικονομία 
ενός κράτους μέλους.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποιο 
στάδιο είναι δυνατόν να προσβάλλονται οι 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.
3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τι αποτελεί 
επαρκές συμφέρον και τι προσβολή 
δικαιώματος, με σταθερό στόχο να 
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παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό 
ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που 
υποστηρίζει την προστασία του 
περιβάλλοντος και πληροί κάθε απαίτηση 
του εθνικού δικαίου θεωρείται επαρκές 
για τους σκοπούς του στοιχείου α) της 
παραγράφου 1.
Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης 
ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να 
προσβληθούν για τους σκοπούς του 
στοιχείου β) της παραγράφου 1.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
αποκλείουν τη δυνατότητα μιας 
προκαταρκτικής διαδικασίας εξέτασης 
ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγουν 
την απαίτηση να εξαντλούνται οι 
διοικητικές διαδικασίες εξέτασης πριν 
από την προσφυγή σε δικαστικές 
διαδικασίες εξέτασης, εάν υφίσταται 
τέτοιου είδους απαίτηση κατά την εθνική 
νομοθεσία.
Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι 
ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην 
έχουν απαγορευτικό κόστος.
5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
τίθενται στη διάθεση του κοινού 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες εξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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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 και τη συνδεδεμένη 
υποδομή εκμεταλλεύονται μόνο σε 
περιοχές καλυπτόμενες από άδεια οι 
κάτοχοι άδειας ή οι οντότητες που έχουν 
διορίσει οι φορείς εκμετάλλευσης για τον 
σκοπό αυτό και οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 245
Ivo Belet

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 τις αδειοδοτούσες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο κάτοχος άδειας εξασφαλίζει ότι ο 
διορισμένος φορέας εκμετάλλευσης είναι 
σε θέση να ασκεί κατά τρόπο 
ικανοποιητικό τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και να 
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λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να 
εξασφαλίζει ότι οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα ασκούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια νέα παράγραφος για να δοθεί έμφαση στην ευθύνη του κατόχου άδειας όσον 
αφορά τις ικανότητες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το 
πρόσωπο που διορίζεται από τον κάτοχο 
άδειας δεν είναι ικανό να ενεργεί ως 
φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή 
ως φορέας εκμετάλλευσης φρέατος, 
ενημερώνει σχετικά τον κάτοχο άδειας ο 
οποίος αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του 
φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Όταν η αρμόδια αρχή ενημερώσει την 
αδειοδοτούσα αρχή του κράτους μέλους 
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι 
ικανός να ασκεί τις σχετικές 
αρμοδιότητες και τα σχετικά καθήκοντα, 
η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει σχετικά 
τον κάτοχο άδειας ο οποίος αναλαμβάνει 
την ευθύνη για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και ορίζει 
το συντομότερο δυνατόν αντικαταστάτη 
φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτού φαίνεται να είναι ότι, όποτε η αρμόδια αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια 
οντότητα δεν είναι ικανή να ενεργεί ως φορέας εκμετάλλευσης, θα πρέπει να αναλαμβάνει ο 
κάτοχος άδειας.   Ωστόσο, ο κάτοχος άδειας είναι συχνά ένας όμιλος εταιρειών και όχι ένα 
μόνο πρόσωπο ή μία εταιρεία.  Ένας τέτοιος όμιλος δεν θα ήταν πάντα αποδεκτός ως φορέας 
εκμετάλλευσης και ενδέχεται να απαιτηθεί η ανάληψη ευθύνης από μία μόνο νομική οντότητα.

Τροπολογία 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να αρχίσουν 
ή να συνεχίσουν να λειτουργούν εάν δεν 
έχει υποβληθεί έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με τους όρους και τις 
προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 10 
και 11 και εάν η εν λόγω έκθεση δεν έχει 
γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3. Οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να αρχίσουν 
ή να συνεχίσουν να λειτουργούν εντός 
περιοχών αδειοδότησης εάν δεν έχει 
υποβληθεί έκθεση περί μεγάλων κινδύνων 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 και εάν η 
εν λόγω έκθεση δεν έχει γίνει δεκτή από 
την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται 
λειτουργίες φρεάτων και συνδυασμένες 
λειτουργίες εάν δεν έχει γίνει δεκτή η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων της 
εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, δεν 
επιτρέπεται να αρχίσουν ή να εκτελούνται 
λειτουργίες εάν δεν έχει υποβληθεί στην 
αρμόδια αρχή κοινοποίηση λειτουργιών
φρέατος ή συνδυασμένων λειτουργιών
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 13 
και 14 ή εάν η αρμόδια αρχή έχει εκφράσει 
αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο της
κοινοποίησης.

4. Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται 
συνδυασμένες λειτουργίες ή λειτουργίες 
φρεάτων εάν δεν έχει γίνει δεκτή η έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων της εγκατάστασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Επιπλέον, δεν 
επιτρέπεται να αρχίσουν ή να εκτελούνται 
λειτουργίες εάν δεν έχει υποβληθεί στην 
αρμόδια αρχή κοινοποίηση συνδυασμένων 
λειτουργιών ή κοινοποίηση φρέατος 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ή εάν η 
αρμόδια αρχή έχει εκφράσει αντιρρήσεις 
ως προς το περιεχόμενο μιας
κοινοποίησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου για μεγαλύτερη σαφήνεια και για να διαγραφεί η 
αναφορά σε «όρους και προθεσμίες» που είναι περιττή.

Τροπολογία 250
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κάτοχος άδειας ευθύνεται για την 
πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζημιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ, που προκαλούνται 
από υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτελούμενες από 
κάτοχο άδειας ή οποιαδήποτε οντότητα
που συμμετέχει σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου βάσει σύμβασης η οποία έχει 
υπογραφεί με τον κάτοχο άδειας. Η 
διαδικασία συναίνεσης για λειτουργίες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του κατόχου άδειας.

1. Ο κάτοχος άδειας ευθύνεται για την 
πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζημιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ, που προκαλούνται 
από υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτελούμενες από 
κάτοχο άδειας ή φορέα εκμετάλλευσης
που συμμετέχει σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου βάσει σύμβασης η οποία έχει 
υπογραφεί με τον κάτοχο άδειας.

Or. en

Τροπολογία 251
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνική αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή

Or. en
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Τροπολογία 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στην περιοχή 
δικαιοδοσίας των οποίων εκτελούνται 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου διορίζουν αρμόδια αρχή για τα 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη στην περιοχή 
δικαιοδοσίας των οποίων εκτελούνται 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου διορίζουν αρμόδια αρχή για τα 
καθήκοντα που σχετίζονται με το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές που διορίζονται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι 
αρμόδιες για τα ακόλουθα καθήκοντα:

2. Η αρμόδια αρχή που διορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι 
αρμόδια τουλάχιστον για τα ακόλουθα 
καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) την επίβλεψη της συμμόρφωσης των 
φορέων εκμετάλλευσης και των 
ιδιοκτητών με την παρούσα νομοθεσία με
την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και
ερευνών και τη λήψη μέτρων επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή οργανώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η 
αμερόληπτη εκτέλεση ενδεχομένως 
αντικρουόμενων καθηκόντων, η 
εμπειρογνωμοσύνη και η γενική 
αποτελεσματικότητα ως προς τη ρύθμιση 
των υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.

3. Οι αρμόδιες αρχές που αναλαμβάνουν 
καθήκοντα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού λειτουργούν ανεξάρτητα από 
τα μέρη των κρατών μελών που ασκούν 
καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την 
οικονομική ανάπτυξη του κράτους μέλους 
και δη τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με 
την οδηγία 94/22/ΕΚ και τον ορισμό της 
πολιτικής για τα σχετικά έσοδα και τη 
συλλογή αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από 
τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών και τον ορισμό της πολιτικής για τα 
σχετικά έσοδα και τη συλλογή αυτών είναι πολύ σημαντική και αποτελεί καίριας σημασίας 
δίδαγμα που αποκομίστηκε από τον Κόλπο του Μεξικού.

Τροπολογία 256
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Θεσπίζουν επαρκείς μηχανισμούς 
εποπτείας για να παρακολουθούν την 
ανεξαρτησία και την 
αποτελεσματικότητα της αρμόδιας αρχής 
και να λαμβάνουν οποιαδήποτε 
απαραίτητα μέτρα για να επιφέρουν 
βελτιώσεις.

Or. en

Τροπολογία 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκείς 
ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς
πόρους προκειμένου να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 258
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 

4. Τα κράτη μέλη στην περιοχή 
δικαιοδοσίας των οποίων εκτελούνται 
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προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 259
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει επαρκείς πόρους 
προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντά της 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή διαθέτει την απαραίτητη 
εξουσία και επαρκείς πόρους προκειμένου 
να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

Or. ro

Τροπολογία 260
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Έλεγχος της ασφαλείας υπερακτίως εκ 
μέρους της Υπηρεσίας
1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ή νέα 
Υπηρεσία που ιδρύεται καταλλήλως, από 
τούδε «η Υπηρεσία», παρέχει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τεχνική και 
επιστημονική βοήθεια για να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της 
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επικινδυνότητας και η ορθή εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα 
της ασφάλειας των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
2. Η Υπηρεσία μεριμνά ώστε τα κράτη 
μέλη να συμμορφώνονται πλήρως με το 
σύνολο των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, με τη λήψη μέτρων, 
περιλαμβανομένων των ελέγχων εκ 
μέρους των αρμοδίων αρχών και 
αξιολογήσεων των εθνικών ρυθμίσεων σε 
σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης 
και την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.
3. Η Υπηρεσία έχει επιπροσθέτως τα 
ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών:
(i) την αρωγή στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή για τη διερεύνηση και το 
μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από πετρελαιοκηλίδα και των κινδύνων 
από εγκαταστάσεις ή σκάφη που 
λειτουργούν πέριξ αυτών·
(ii) την αρωγή στα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες για την αποκατάσταση και 
τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και 
στον συντονισμό της διασυνοριακής 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών επιπτώσεων πέραν των 
χωρικών υδάτων της ΕΕ·
(iii) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη 
κατά τη διερεύνηση ατυχήματος στο 
οποίο εμπλέκονται υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης 
της ενδελεχούς εξέτασης διορθωτικών 
μέτρων·
4. Η Υπηρεσία προωθεί υψηλές 
προδιαγραφές ασφαλείας και βέλτιστες 
πρακτικές για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο με 
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τα κατάλληλα περιφερειακά και 
παγκόσμια φόρα.

Or. en

Τροπολογία 261
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Έλεγχος της ασφαλείας υπερακτίως εκ 

μέρους της Υπηρεσίας
1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ή νέα 
Υπηρεσία που ιδρύεται καταλλήλως, από 
τούδε «η Υπηρεσία», παρέχει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τεχνική και 
επιστημονική βοήθεια για να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας και η ορθή εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα 
της ασφάλειας των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
2. Η Υπηρεσία επανεξετάζει τις άδειες 
που χορηγούνται σχετικά με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού, ελέγχει τις 
αρμόδιες αρχές και έχει την εποπτεία των 
επιθεωρήσεων και των διευθετήσεων των 
κρατών μελών προς αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών.
3. Η Υπηρεσία έχει επιπροσθέτως τα 
ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών:
(i) την αρωγή στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή για τη διερεύνηση και το 
μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από πετρελαιοκηλίδα και των κινδύνων 
από εγκαταστάσεις ή σκάφη που 
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λειτουργούν πέριξ αυτών·
(ii) την αρωγή στα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες για την αποκατάσταση και 
τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και 
στον συντονισμό της διασυνοριακής 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών επιπτώσεων πέραν των 
χωρικών υδάτων της ΕΕ·
(iii) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη 
κατά τη διερεύνηση ατυχήματος στο 
οποίο εμπλέκονται υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης 
της ενδελεχούς εξέτασης διορθωτικών 
μέτρων·
Η Υπηρεσία προωθεί υψηλές 
προδιαγραφές ασφαλείας και βέλτιστες 
πρακτικές για τις υπεράκτιες
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο με τα 
κατάλληλα περιφερειακά και παγκόσμια 
φόρα.

Or. en

Τροπολογία 262
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α (νέο)
Έλεγχος της ασφαλείας υπερακτίως εκ 
μέρους της Υπηρεσίας
1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ή νέα 
Υπηρεσία που ιδρύεται καταλλήλως, από 
τούδε «η Υπηρεσία», παρέχει στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη τεχνική και 
επιστημονική βοήθεια για να 
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εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας και η ορθή εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα 
της ασφάλειας των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
2. Η Υπηρεσία μεριμνά ώστε τα κράτη 
μέλη να συμμορφώνονται πλήρως με το 
σύνολο των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, με τη λήψη μέτρων, 
περιλαμβανομένων των ελέγχων εκ 
μέρους των αρμοδίων αρχών και 
αξιολογήσεων των εθνικών ρυθμίσεων σε 
σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης 
και την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.
3. Η Υπηρεσία προωθεί υψηλές
προδιαγραφές ασφαλείας και βέλτιστες 
πρακτικές για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο με τα 
κατάλληλα περιφερειακά και παγκόσμια 
φόρα.

Or. en

Τροπολογία 263
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Ο EMSA θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία των επιθεωρήσεων και των 
διευθετήσεων των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2. Όσον αφορά την αντιμετώπιση 
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εκτάκτων αναγκών:
a) παροχή αρωγής 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 
που λειτουργούν πέριξ αυτών·
β) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες για την αποκατάσταση και 
τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και 
συντονισμός της διασυνοριακής 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης μετά από ένα μεγάλο ατύχημα, 
περιλαμβανομένων των διασυνοριακών 
επιπτώσεων πέραν των υδάτων της ΕΕ·
γ) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη κατά 
τη διερεύνηση ατυχήματος στο οποίο 
εμπλέκονται υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, περιλαμβανομένης της ενδελεχούς 
εξέτασης διορθωτικών μέτρων.
3. Προώθηση υψηλών προδιαγραφών 
ασφαλείας και βέλτιστων πρακτικών για 
τις υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο με 
τα κατάλληλα περιφερειακά και 
παγκόσμια φόρα.

Or. en

Τροπολογία 264
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα:
(i) παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή για τον προσδιορισμό και 
την παρακολούθηση του μεγέθους 
πετρελαιοκηλίδας/διαρροής φυσικού 
αερίου και των επιπτώσεών της στο 
περιβάλλον·
(ii) παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη στην 
προετοιμασία και εκτέλεση σχεδίων 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης έπειτα από μεγάλο ατύχημα, 
ιδίως όταν υπάρχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών επιπτώσεων πέραν των 
υδάτων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 39, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια 
αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:

Or. en

Τροπολογία 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση προγραμματισμένης 
παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίηση 
μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1·

α) στην περίπτωση προγραμματισμένης 
παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίηση 
μελέτης σύμφωνα με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1·

Or. en

Τροπολογία 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έκθεση περί μεγάλων κινδύνων που 
περιέχει τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 10 ή στο άρθρο 
11·

β) σε περίπτωση υφιστάμενης 
παραγωγικής εγκατάστασης που 
πρόκειται να μετακινηθεί σε νέα 
τοποθεσία παραγωγής όπου και θα 
λειτουργεί, κοινοποίηση 
μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1·

Or. en

Τροπολογία 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 
12, ως μέρος της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων·

γ) έκθεση περί μεγάλων κινδύνων που 
περιέχει τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 10·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται οι εν λόγω απαιτήσεις να μεταφερθούν στο παράρτημα ΙΙ, όπου παρατίθεται 
αναλυτικά πλήρης κατάλογος των απαιτήσεων υποβολής εγγράφων.

Τροπολογία 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σύνοψη της πολιτικής του φορέα 
εκμετάλλευσης για την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 18, 
ως μέρος της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται οι εν λόγω απαιτήσεις να μεταφερθούν στο παράρτημα ΙΙ, όπου παρατίθεται 
αναλυτικά πλήρης κατάλογος των απαιτήσεων υποβολής εγγράφων.

Τροπολογία 270
Michèle Rivasi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) αποδεικτικά στοιχεία της 
χρηματοοικονομικής ασφαλείας του 
φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 271
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) αποδεικτικά στοιχεία της 
χρηματοοικονομικής ασφαλείας του 
φορέα εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει την 
κοινοποίηση μελέτης το αργότερο 24 
εβδομάδες πριν από την σκοπούμενη 
υποβολή έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων 
για την προγραμματισμένη λειτουργία.

2. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 39, ο φορέας 
εκμετάλλευσης μη παραγωγικής 
εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια 
αρχή έκθεση περί μεγάλων κινδύνων που 
περιέχει τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων 
κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή εντός 
προθεσμίας που ορίζεται από την 
αρμόδια αρχή και το αργότερο 12 
εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
εκμετάλλευσης.

3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει την 
κοινοποίηση μελέτης σε αρχικό στάδιο 
της προτεινόμενης ανάπτυξης ώστε να 
είναι σε θέση ο φορέας εκμετάλλευσης να 
λάβει υπόψη του τυχόν ζητήματα που 
εγείρει η αρμόδια αρχή κατά την 
ολοκλήρωση της τελικής μελέτης και την 
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εκπόνηση της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει την 
κοινοποίηση μετεγκατάστασης σε αρχικό 
στάδιο της προτεινόμενης ανάπτυξης 
ώστε να είναι σε θέση ο φορέας 
εκμετάλλευσης να λάβει υπόψη του τυχόν 
ζητήματα που εγείρει η αρμόδια αρχή 
κατά την εκπόνηση της έκθεσης περί 
μεγάλων κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη 
παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να 
εισέλθει ή να απομακρυνθεί από τα ύδατα 
κράτους μέλους, οι οικείες αρμόδιες 
αρχές ενημερώνονται εγγράφως πριν από 
την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να εισέλθει ή να απομακρυνθεί 
η παραγωγική εγκατάσταση από τα 
ύδατα του κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής 
στην κοινοποίηση μελέτης ή 
μετεγκατάστασης πριν από την υποβολή 
της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων, η 
αρμόδια αρχή ενημερώνεται για την 
αλλαγή το συντομότερο δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει την 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων το 
αργότερο 24 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
εκμετάλλευσης ή εντός 
χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται 
από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 278
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση

Έκθεση σχετικά με μεγάλους κινδύνους
από παραγωγική εγκατάσταση

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο το κείμενο· Η έγκρισή της συνεπάγεται αντίστοιχες 
αλλαγές στο σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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, 
τουλάχιστον, τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 2 
και 5 και πρέπει να υποβάλλεται σε 
αναθεώρηση όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Κατά την εκπόνηση της έκθεσης περί 
μεγάλων κινδύνων πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με αντιπροσώπους των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 280
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 

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

λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 2 και 5 και 
παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία οι απόψεις των 
αντιπροσώπων των εργαζομένων έχουν 
ληφθεί υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 281
Ivo Belet

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 που συνεπάγονται 
σημαντική αλλαγή στην ισχύουσα έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, 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.

Or. en

Τροπολογία 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 

3. Όταν πρόκειται να γίνουν
τροποποιήσεις στην παραγωγική 
εγκατάσταση που τροποποιούν σημαντικά 
τον κίνδυνο μεγάλων ατυχημάτων, ή όταν 
πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί μια 
σταθερή παραγωγική εγκατάσταση, η 
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σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση τροποποιείται 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 6 και 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να απαιτεί την τακτική αναθεώρηση της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων ώστε να παραμένει επικαιροποιημένη. Δεδομένου ότι οι κινητές εγκαταστάσεις δεν 
αποσυναρμολογούνται επί τόπου, η παρούσα απαίτηση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις 
σταθερές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, η αρμόδια αρχή
ζητά περαιτέρω πληροφορίες ή αλλαγές 
των υποβληθέντων εγγράφων.

4. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρέχει, κατόπιν 
αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, παρόμοιες 
πληροφορίες και πραγματοποιεί, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, αλλαγές στην 
υποβληθείσα έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να είναι υπόχρεος ο φορέας εκμετάλλευσης 
και όχι η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson



PE494.690v01-00 114/292 AM\911374EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων από παραγωγική εγκατάσταση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή και το αργότερο 
6 εβδομάδες πριν από την έναρξη των 
προγραμματισμένων εργασιών. Οι 
προγραμματισμένες εργασίες δεν 
αρχίζουν εάν δεν έχει γίνει δεκτή από την 
αρμόδια αρχή η τροποποιημένη έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων για την 
παραγωγική εγκατάσταση.

5. Η τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων από παραγωγική εγκατάσταση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή το 
αργότερο 12 εβδομάδες πριν από την 
έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών, 
ή εντός χρονοδιαγράμματος που 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. 
Τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις των 
διαδικασιών και διευθετήσεων της 
ισχύουσας έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων δεν τίθενται σε ισχύ εάν δεν έχει 
γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων για την παραγωγική 
εγκατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε 
περιοδική επανεξέταση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τουλάχιστον ανά πενταετία 
ή και συχνότερα, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, και τα 
αποτελέσματα της επανεξέτασης 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

6. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε 
περιοδική επανεξέταση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τουλάχιστον ανά πενταετία 
ή και συχνότερα, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής. Σύνοψη 
της επανεξέτασης υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή εντός 28 ημερών από την 
περάτωσή της ή, σε περίπτωση που η 
επανεξέταση πραγματοποιήθηκε κατόπιν 
απαίτησης της αρμόδιας αρχής, εντός 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται από 
την αρμόδια αρχή.
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Or. en

Τροπολογία 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση περιέχει, 
τουλάχιστον, τις λεπτομέρειες που 
εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 3 
και 5 και πρέπει να υποβάλλεται σε 
αναθεώρηση όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Κατά την εκπόνηση της έκθεσης περί 
μεγάλων κινδύνων πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με αντιπροσώπους των 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να απαιτεί την τακτική αναθεώρηση της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων ώστε να παραμένει επικαιροποιημένη.

Τροπολογία 287
Francisco Sosa Wagner

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 περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 3 και 5 και 
παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία οι απόψεις των 
αντιπροσώπων των εργαζομένων έχουν 
ληφθεί υπόψη.



PE494.690v01-00 116/292 AM\911374EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 πρόκειται να γίνουν
τροποποιήσεις στην μη παραγωγική 
εγκατάσταση που τροποποιούν σημαντικά 
τον κίνδυνο μεγάλων ατυχημάτων, ή όταν 
πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί μια 
σταθερή μη παραγωγική εγκατάσταση, η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από μη 
παραγωγική εγκατάσταση τροποποιείται 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 6 
(εκτός της παραγράφου 4) και υποβάλλεται 
στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι κινητές εγκαταστάσεις δεν αποσυναρμολογούνται επί τόπου, η παρούσα 
απαίτηση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις σταθερές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν πρόκειται για σταθερή μη 
παραγωγική εγκατάσταση, η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή και το αργότερο 

3. Όταν πρόκειται για σταθερή μη 
παραγωγική εγκατάσταση, η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή το 
αργότερο 12 εβδομάδες πριν από την 
έναρξη προγραμματισμένων εργασιών ή 
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2 εβδομάδες πριν από την έναρξη 
προγραμματισμένων εργασιών. Οι 
προγραμματισμένες εργασίες δεν 
αρχίζουν εάν δεν έχει γίνει δεκτή από την 
αρμόδια αρχή η τροποποιημένη έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων για τη μη
παραγωγική εγκατάσταση.

εντός χρονοδιαγράμματος που 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. 
Τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις των 
διαδικασιών και διευθετήσεων της 
ισχύουσας έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων δεν τίθενται σε ισχύ εάν δεν έχει 
γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων για την παραγωγική
εγκατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν πρόκειται για κινητή μη 
παραγωγική εγκατάσταση, η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή και οπωσδήποτε το 
αργότερο 2 εβδομάδες πριν από την 
έναρξη των λειτουργιών της 
εγκατάστασης. Η λειτουργία της 
εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να αρχίσει 
εάν δεν έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια 
αρχή η τροποποιημένη έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων για τη μη παραγωγική 
εγκατάσταση.

4. Όταν πρόκειται για κινητή μη 
παραγωγική εγκατάσταση, η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή το 
αργότερο 12 εβδομάδες πριν από την 
έναρξη των λειτουργιών της εγκατάστασης
ή εντός χρονοδιαγράμματος που 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Η 
λειτουργία της εγκατάστασης δεν 
επιτρέπεται να αρχίσει εάν δεν έχει γίνει 
δεκτή από την αρμόδια αρχή η 
τροποποιημένη έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων για τη μη παραγωγική 
εγκατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 291
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, η αρμόδια αρχή 
ζητά περαιτέρω πληροφορίες ή αλλαγές 
των υποβληθέντων εγγράφων.

5. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρέχει, κατόπιν 
αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, παρόμοιες 
πληροφορίες και πραγματοποιεί, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, οποιεσδήποτε 
απαραίτητες αλλαγές στην υποβληθείσα 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, η αρμόδια αρχή 
ζητά περαιτέρω πληροφορίες ή αλλαγές 
των υποβληθέντων εγγράφων.

5. Όταν απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες προτού γίνει δεκτή έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρέχει, κατόπιν 
αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, παρόμοιες
πληροφορίες και πραγματοποιεί, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, αλλαγές στην 
υποβληθείσα έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να είναι υπόχρεος ο φορέας εκμετάλλευσης 
και όχι η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε 
περιοδική επανεξέταση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τουλάχιστον ανά πενταετία 
ή και συχνότερα, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, και τα 
αποτελέσματα της επανεξέτασης 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

6. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
μη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε 
περιοδική επανεξέταση από τον φορέα 
εκμετάλλευσης τουλάχιστον ανά πενταετία 
ή και συχνότερα, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής. Σύνοψη 
της επανεξέτασης υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή εντός 28 ημερών από την 
περάτωσή της ή, σε περίπτωση που η 
επανεξέταση πραγματοποιήθηκε κατόπιν 
απαίτησης της αρμόδιας αρχής, εντός 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης εκπονούν 
εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκτιμήσεις κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
που έχουν γίνει κατά τη σύνταξη της 
τελευταίας έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων. Σε περίπτωση διάνοιξης 
φρέατος από κινητή μη παραγωγική 
εγκατάσταση, η εκτίμηση κινδύνων 
σύμφωνα με την κοινοποίηση φρέατος 
ενσωματώνεται στο σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της 
εγκατάστασης.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης εκπονούν 
εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκτιμήσεις κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
που έχουν γίνει κατά τη σύνταξη της 
τελευταίας έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων. Σε περίπτωση διάνοιξης
φρέατος από κινητή μη παραγωγική 
εγκατάσταση, το εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και 
συνοδεύει τη σχετική κοινοποίηση 
φρέατος.

Or. en
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Τροπολογία 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών για παραγωγικές και 
για μη παραγωγικές εγκαταστάσεις 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή ως μέρος
της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων.

2. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών για παραγωγικές και 
για μη παραγωγικές εγκαταστάσεις 
υποβάλλεται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή ως 
συνοδευτικό της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν πρόκειται για μη παραγωγικές 
εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται 
λειτουργίες φρέατος και των οποίων 
τροποποιείται το εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης της τοποθεσίας του 
φρέατος, πρέπει να κοινοποιείται στην 
αρμόδια αρχή η εν λόγω τροποποίηση του 
εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών κατά την υποβολή 
της κοινοποίησης φρέατος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι περιττό, καθώς το άρθρο 12 παράγραφος 1 υποδεικνύει ότι το σχέδιο πρέπει να 
υποβάλλεται μαζί με κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας δυνάμει της κοινοποίησης φρέατος.
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Τροπολογία 297
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
αποδεικνύουν ότι πρέπει να είναι 
διαθέσιμος εξοπλισμός για τον 
περιορισμό ενδεχόμενων 
πετρελαιοκηλίδων, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η έγκαιρη χρησιμοποίησή του σε 
περίπτωση μεγάλου ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εξοπλισμός για τον περιορισμό κάθε 
ενδεχόμενης πετρελαιοκηλίδας πρέπει να 
είναι διαθέσιμος στις εν λόγω τοποθεσίες, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη 
χρησιμοποίησή του σε περίπτωση 
μεγάλου ατυχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτική πρόταση της τροπολογίας 35 του σχεδίου έκθεσης του κ. Belet. Τα καλύμματα 
μπορούν να μεταφερθούν αεροπορικώς, συνεπώς δεν αρμόζει η χρήση του επιρρήματος 
«κοντά».

Τροπολογία 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο 21 ημέρες πριν από την 
έναρξη λειτουργίας φρέατος, ο φορέας 
εκμετάλλευσης του φρέατος αποστέλλει 
στην αρμόδια αρχή κοινοποίηση που 
περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη 
μελέτη του φρέατος και τη λειτουργία του 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 4.

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης του φρέατος 
αποστέλλει στην αρμόδια αρχή 
κοινοποίηση που περιέχει λεπτομέρειες 
σχετικά με τη μελέτη του φρέατος και τις 
προτεινόμενες λειτουργίες του σύμφωνα 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 4 το αργότερο 
21 ημέρες πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του φρέατος ή εντός 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την 
κοινοποίηση και λαμβάνει τα μέτρα που 
κρίνει αναγκαία προτού επιτραπεί να 
αρχίσει λειτουργία φρέατος.

2. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την 
κοινοποίηση και, εάν κριθεί αναγκαίο,
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προτού 
επιτραπεί να αρχίσει λειτουργία φρέατος.

Or. en

Τροπολογία 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης φρέατος 
κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή 

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης φρέατος 
κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή 
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τυχόν σημαντική αλλαγή των στοιχείων 
της κοινοποίησης φρέατος και ενημερώνει 
αμέσως τον ανεξάρτητο επιθεωρητή 
φρεάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 3 στοιχείο β).

τυχόν σημαντική αλλαγή των στοιχείων 
της κοινοποίησης φρέατος. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης φρέατος ενημερώνει τον
ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σειρά των γεγονότων δεν είναι λογική. Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει τον 
ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης κατά την κατάρτιση τυχόν σημαντικής αλλαγής προτού την 
υποβάλει στην αρμόδια αρχή. Προτείνεται μια αλλαγή που αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό.

Τροπολογία 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που η λειτουργία 
φρέατος ενέχει τον κίνδυνο μη 
προγραμματισμένης έκλυσης 
υδρογονανθράκων από το φρέαρ, ο 
φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει 
εκθέσεις στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 4Α. Οι εκθέσεις υποβάλλονται 
εβδομαδιαίως, ξεκινώντας από την ημέρα 
έναρξης της λειτουργίας του φρέατος ή 
ανά διαστήματα που καθορίζονται από 
την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1



PE494.690v01-00 124/292 AM\911374EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης 
η οποία πρόκειται να ενταχθεί σε 
συνδυασμένη λειτουργία αποστέλλει στην 
αρμόδια αρχή κοινοποίηση που περιέχει 
λεπτομέρειες της συνδυασμένης 
λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος ΙΙ μέρος 7. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης των σχετικών
εγκαταστάσεων μπορούν να συμφωνήσουν 
να συντάξει την κοινοποίηση 
συνδυασμένων λειτουργιών ένας από 
αυτούς για λογαριασμό και των 
υπολοίπων. Η κοινοποίηση υποβάλλεται 
το αργότερο 21 ημέρες πριν από την 
έναρξη των συνδυασμένων λειτουργιών.

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης 
η οποία πρόκειται να ενταχθεί σε 
συνδυασμένες λειτουργίες υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή κοινοποίηση που περιέχει 
λεπτομέρειες των συνδυασμένων 
λειτουργιών σύμφωνα με τις ελάχιστες
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ μέρος 7. 
Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
που εντάσσονται στη συνδυασμένη 
λειτουργία, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να συμφωνήσουν να συντάξει την 
κοινοποίηση συνδυασμένων λειτουργιών 
ένας από αυτούς. Η κοινοποίηση 
υποβάλλεται το αργότερο 21 ημέρες πριν 
από την έναρξη των συνδυασμένων 
λειτουργιών ή εντός χρονοδιαγράμματος 
που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την 
κοινοποίηση και λαμβάνει τα μέτρα που 
κρίνει αναγκαία προτού επιτραπεί να 
αρχίσει η συνδυασμένη λειτουργία.

2. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την 
κοινοποίηση και λαμβάνει τα μέτρα που 
κρίνει αναγκαία προτού αρχίσουν οι 
συνδυασμένες λειτουργίες.

Or. en

Τροπολογία 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3



AM\911374EL.doc 125/292 PE494.690v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης που συντάσσει 
την κοινοποίηση ενημερώνει αμελλητί την 
αρμόδια αρχή για τυχόν σημαντική αλλαγή 
των στοιχείων της κοινοποίησης.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης που συντάσσει 
την κοινοποίηση ενημερώνει αμελλητί την 
αρμόδια αρχή για τυχόν σημαντική 
ουσιώδη αλλαγή της κοινοποίησης
συνδυασμένης λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 306
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος Ανεξάρτητη επαλήθευση

Or. fr

Τροπολογία 307
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος Ανεξάρτητη επαλήθευση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.
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Τροπολογία 308
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος Ανεξάρτητη επαλήθευση

Or. en

Τροπολογία 309
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την επαλήθευση από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος και για την 
επιθεώρηση φρεάτων από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος και περιγράφουν αυτούς τους 
μηχανισμούς στο πλαίσιο της πολιτικής για 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, που 
αποτελεί μέρος των εκθέσεων περί 
μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 
18.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την ανεξάρτητη
επαλήθευση και για την ανεξάρτητη
επιθεώρηση φρεάτων και περιγράφουν 
αυτούς τους μηχανισμούς στο πλαίσιο της 
πολιτικής για την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων, που αποτελεί μέρος των 
εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 310
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την επαλήθευση από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος και για την 

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την ανεξάρτητη
επαλήθευση και για την ανεξάρτητη
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επιθεώρηση φρεάτων από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος και περιγράφουν αυτούς τους 
μηχανισμούς στο πλαίσιο της πολιτικής 
για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων,
που αποτελεί μέρος των εκθέσεων περί 
μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 
18.

επιθεώρηση φρεάτων και περιγράφουν 
αυτούς τους μηχανισμούς στο πλαίσιο της 
περιγραφής του συστήματος διαχείρισης 
ασφαλείας που υποβάλλεται ως 
συνοδευτικό των εκθέσεων περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 
11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξάρτητη επαλήθευσης πρέπει να ξεκινά το νωρίτερο δυνατόν και να ισχύει για ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης ή του φρέατος. Αυτή η σημαντική αρχή πρέπει να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω στο άρθρο 15.

Τροπολογία 311
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την επαλήθευση από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος και για την 
επιθεώρηση φρεάτων από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος και περιγράφουν αυτούς τους 
μηχανισμούς στο πλαίσιο της πολιτικής για 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, που 
αποτελεί μέρος των εκθέσεων περί 
μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 
18.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς ανεξάρτητης επαλήθευσης
για την επιθεώρηση φρεάτων και 
περιγράφουν αυτούς τους μηχανισμούς στο 
πλαίσιο της πολιτικής για την πρόληψη 
μεγάλων ατυχημάτων, που αποτελεί μέρος 
των εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. fr

Τροπολογία 312
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς για την επαλήθευση από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος και για την 
επιθεώρηση φρεάτων από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος και περιγράφουν αυτούς τους 
μηχανισμούς στο πλαίσιο της πολιτικής για 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, που 
αποτελεί μέρος των εκθέσεων περί 
μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 
18.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθιερώνουν 
μηχανισμούς ανεξάρτητης επαλήθευσης
και ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
και περιγράφουν αυτούς τους μηχανισμούς 
στο πλαίσιο της πολιτικής για την πρόληψη 
μεγάλων ατυχημάτων, που αποτελεί μέρος 
των εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 313
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης 
επαλήθευσης ισχύουν με την επιφύλαξη 
της ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης 
για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του 
εξοπλισμού και των συστημάτων που 
υποβάλλονται σε επαλήθευση.

Or. en

Τροπολογία 314
Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου τρίτου
μέρους για την επαλήθευση και ο 
σχεδιασμός των μηχανισμών επαλήθευσης 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και 
ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα 
επαλήθευσης και ο σχεδιασμός των 
μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης 
και ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

Or. en

Τροπολογία 315
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου τρίτου
μέρους για την επαλήθευση και ο 
σχεδιασμός των μηχανισμών επαλήθευσης 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και 
ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα 
επαλήθευσης και ο σχεδιασμός των 
μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης 
και επιθεώρησης φρεάτων πληρούν, 
τουλάχιστον, τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 5.

Or. en

Τροπολογία 316
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους για την επαλήθευση και ο 
σχεδιασμός των μηχανισμών επαλήθευσης 

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα για 
την επαλήθευση και ο σχεδιασμός των 
μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης 
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από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και 
ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

για την επιθεώρηση φρεάτων πληρούν τα 
κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ μέρος 5. 

Or. fr

Τροπολογία 317
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους για την επαλήθευση και ο 
σχεδιασμός των μηχανισμών επαλήθευσης 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και 
ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα για 
την επαλήθευση και ο σχεδιασμός των 
μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης 
και ανεξάρτητης επιθεώρησης φρεάτων 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 5.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 318
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο μηχανισμός για την επαλήθευση 
παραγωγικών και μη παραγωγικών 
εγκαταστάσεων από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος καθορίζεται:

3. Οι μηχανισμοί για την ανεξάρτητη
επαλήθευση καθορίζονται:
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Or. en

Τροπολογία 319
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο μηχανισμός για την επαλήθευση 
παραγωγικών και μη παραγωγικών 
εγκαταστάσεων από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος καθορίζεται:

3. Ο μηχανισμός για την ανεξάρτητη
επαλήθευση παραγωγικών και μη 
παραγωγικών εγκαταστάσεων καθορίζεται:

Or. en

Τροπολογία 320
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο μηχανισμός για την επαλήθευση 
παραγωγικών και μη παραγωγικών 
εγκαταστάσεων από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος καθορίζεται:

3. Ο μηχανισμός για την ανεξάρτητη 
επαλήθευση παραγωγικών και μη 
παραγωγικών εγκαταστάσεων καθορίζεται:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 321
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και 
τα κρίσιμα για την ασφάλεια στοιχεία που 
προσδιορίζονται στις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας και στο σύστημα 
διαχείρισης ασφαλείας της εγκατάστασης 
είναι κατάλληλα και επικαιροποιημένα, 
και ότι το χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων
και δοκιμών του συστήματος ελέγχου 
μεγάλων κινδύνων είναι κατάλληλο και 
επικαιροποιημένο και εκτελείται όπως 
έχει προβλεφθεί·

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι η συγκεκριμένη μονάδα και τα 
κρίσιμα για την ασφάλεια στοιχεία που 
προσδιορίζονται στις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας και στο σύστημα 
διαχείρισης ασφαλείας της εγκατάστασης 
είναι κατάλληλα και ότι οι επιθεωρήσεις
και δοκιμές των συστημάτων ελέγχου 
μεγάλων κινδύνων είναι κατάλληλες και 
υλοποιούνται όπως έχουν προβλεφθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένας νέος όρος –«συγκεκριμένα συστήματα»– χωρίς να επεξηγείται/προσδιορίζεται η 
σημασία του. Κατά συνέπεια, το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχεία α) μπορεί να ερμηνευθεί σαν 
να απαιτεί την επαλήθευση από τρίτο μέρος των συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας της 
εγκατάστασης αντί της μονάδας και του εξοπλισμού. Θα ήταν προτιμότερο να αναφέρεται ως 
«συγκεκριμένη μονάδα».

Τροπολογία 322
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και 
τα κρίσιμα για την ασφάλεια στοιχεία που 
προσδιορίζονται στις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας και στο σύστημα 
διαχείρισης ασφαλείας της εγκατάστασης 

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και, 
κατά περίπτωση, τα κρίσιμα για την 
ασφάλεια στοιχεία που προσδιορίζονται 
στις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και στο 
σύστημα διαχείρισης ασφαλείας της 
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είναι κατάλληλα και επικαιροποιημένα, και 
ότι το χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων και 
δοκιμών του συστήματος ελέγχου μεγάλων 
κινδύνων είναι κατάλληλο και 
επικαιροποιημένο και εκτελείται όπως έχει 
προβλεφθεί·

εγκατάστασης είναι κατάλληλα και 
επικαιροποιημένα, και ότι το 
χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων και 
δοκιμών του συστήματος ελέγχου μεγάλων 
κινδύνων είναι κατάλληλο και 
επικαιροποιημένο και εκτελείται όπως έχει 
προβλεφθεί·

Or. en

Τροπολογία 323
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και 
τα κρίσιμα για την ασφάλεια στοιχεία που
προσδιορίζονται στις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας και στο σύστημα 
διαχείρισης ασφαλείας της εγκατάστασης 
είναι κατάλληλα και επικαιροποιημένα, και 
ότι το χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων και 
δοκιμών του συστήματος ελέγχου μεγάλων 
κινδύνων είναι κατάλληλο και 
επικαιροποιημένο και εκτελείται όπως έχει 
προβλεφθεί·

α) για εγκαταστάσεις, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο τρίτο 
μέρος ότι τα συγκεκριμένα συστήματα και, 
κατά περίπτωση, τα κρίσιμα για την 
ασφάλεια στοιχεία όπως προσδιορίζονται 
στις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και στο 
σύστημα διαχείρισης ασφαλείας της 
εγκατάστασης, είναι κατάλληλα και 
επικαιροποιημένα, και ότι το 
χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων και 
δοκιμών του συστήματος ελέγχου μεγάλων 
κινδύνων είναι κατάλληλο και 
επικαιροποιημένο και εκτελείται όπως έχει 
προβλεφθεί· 

Or. fr

Τροπολογία 324
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, β) για κοινοποιήσεις φρεάτων, 
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προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και συνιστούν τη 
βάση σε περίπτωση αλλαγών της μελέτης
φρέατος για οποιονδήποτε λόγο.

προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 325
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και συνιστούν τη 
βάση σε περίπτωση αλλαγών της μελέτης 
φρέατος για οποιονδήποτε λόγο.

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και 
επικαιροποιημένα σε περίπτωση αλλαγών 
της μελέτης φρέατος για οποιονδήποτε 
λόγο.

Or. en

Τροπολογία 326
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και συνιστούν τη 

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος 
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και 
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βάση σε περίπτωση αλλαγών της μελέτης 
φρέατος για οποιονδήποτε λόγο.

επικαιροποιημένα σε περίπτωση αλλαγών 
της μελέτης φρέατος για οποιονδήποτε 
λόγο.

Or. en

Τροπολογία 327
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος και τα μέτρα ελέγχου φρέατος
είναι κατάλληλα για τις αναμενόμενες 
συνθήκες του φρέατος και συνιστούν τη 
βάση σε περίπτωση αλλαγών της μελέτης 
φρέατος για οποιονδήποτε λόγο.

β) για προγράμματα γεωτρήσεων, 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος ότι η μελέτη 
φρέατος είναι κατάλληλη για τις 
αναμενόμενες συνθήκες του φρέατος και 
ότι επικαιροποιείται σε περίπτωση 
αλλαγών της μελέτης φρέατος για 
οποιονδήποτε λόγο. 

Or. fr

Τροπολογία 328
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
ανταποκρίνονται και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα βάσει των 
αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης 
επαλήθευσης.

Or. en
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Τροπολογία 329
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
1 στοιχείο α) κοινοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή κατόπιν αιτήματός της.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι η έκθεση του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
οι απαντήσεις και δράσεις που 
σχετίζονται με την έκθεση κοινοποιούνται 
στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματός της
και διατηρούνται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης για περίοδο 6 μηνών από 
την περάτωση των δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου με τις οποίες σχετίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις επαλήθευσης πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματός της, 
δεν υιοθετείται όμως η ίδια αρχή στο παράρτημα ΙΙ μέρος 5 σημείο (3). Οι εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται για συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. όλα τα αρχεία των 
επιθεωρήσεων, αναθεωρήσεων του μηχανισμού κτλ. πρέπει να τηρούνται για όλη τη διάρκεια 
ζωής της εγκατάστασης συν 6 μήνες).

Τροπολογία 330
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
1 στοιχείο α) κοινοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή κατόπιν αιτήματός της.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
οι απαντήσεις και δράσεις αυτών 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή 
κατόπιν αιτήματός της.
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Or. en

Τροπολογία 331
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
1 στοιχείο α) κοινοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή κατόπιν αιτήματός της.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο παράγραφος 3 στοιχείο α) 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή 
κατόπιν αιτήματός της. 

Or. fr

Τροπολογία 332
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος
σύμφωνα με το παρόν άρθρο παράγραφος 
1 στοιχείο α) κοινοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή κατόπιν αιτήματός της.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν 
ότι τα αποτελέσματα του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο παράγραφος 3 στοιχείο α) 
κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή 
κατόπιν αιτήματός της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.



PE494.690v01-00 138/292 AM\911374EL.doc

EL

Τροπολογία 333
Vicky Ford

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 
άρθρο 13.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα προσέθετε ιδιαίτερη αξία αναλογικά με τον επιπρόσθετο διοικητικό φόρτο εάν απαιτείτο 
να περιλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης τα ευρήματα της ανεξάρτητης επιθεώρησης στην 
κοινοποίηση φρέατος σχετικά με την εκτίμηση της μελέτης του φρέατος και των φραγμών του. 
Είναι σημαντικό ο επιθεωρητής φρεάτων να εξετάζει την εκτίμηση πριν από την έναρξη 
λειτουργίας ή την έγκριση του φρέατος.

Τροπολογία 334
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν πρόκειται για παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, ο μηχανισμός επαλήθευσης 
τίθεται σε ισχύ πριν από την υποβολή της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων στην 
αρμόδια αρχή. Όταν πρόκειται για μη 
παραγωγική εγκατάσταση, ο μηχανισμός 
τίθεται σε ισχύ προτού η μη παραγωγική 
εγκατάσταση τεθεί σε συγκεκριμένη
λειτουργία.

6. Όταν πρόκειται για παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, ο μηχανισμός επαλήθευσης 
τίθεται σε ισχύ πριν από την υποβολή της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων στην 
αρμόδια αρχή. Όταν πρόκειται για μη 
παραγωγική εγκατάσταση, ο μηχανισμός 
τίθεται σε ισχύ προτού η μη παραγωγική 
εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία σε ύδατα 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 335
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν πρόκειται για παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, ο μηχανισμός επαλήθευσης 
τίθεται σε ισχύ πριν από την υποβολή της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων στην 
αρμόδια αρχή. Όταν πρόκειται για μη 
παραγωγική εγκατάσταση, ο μηχανισμός 
τίθεται σε ισχύ προτού η μη παραγωγική 
εγκατάσταση τεθεί σε συγκεκριμένη 
λειτουργία.

6. Όταν πρόκειται για παραγωγικές 
εγκαταστάσεις, ο μηχανισμός ανεξάρτητης 
επαλήθευσης τίθεται σε ισχύ πριν από την 
υποβολή της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων στην αρμόδια αρχή. Όταν 
πρόκειται για μη παραγωγική 
εγκατάσταση, ο μηχανισμός ανεξάρτητης 
επαλήθευσης τίθεται σε ισχύ προτού η μη 
παραγωγική εγκατάσταση τεθεί σε 
συγκεκριμένη λειτουργία. 

Or. fr

Τροπολογία 336
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι μη παραγωγικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν σε ύδατα της Ένωσης 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 ή 
στον κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό κινητών μονάδων γεώτρησης 
ανοιχτής θάλασσας (Κώδικας MODU 
2009). Πιστοποιούνται από οργανισμό 
αναγνωρισμένο στην Ένωση σύμφωνα με 
τον προαναφερόμενο κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν αναφορές στον κώδικα MODU του ΔΝΟ και άλλα ναυτιλιακά 
πρότυπα και το πώς θα πρέπει να πιστοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις. Δεν προσθέτουν αξία και 
είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να απαιτήσει 
τέτοιου είδους αλλαγές (π.χ. σε ρυθμίσεις στους εν λόγω τομείς προβαίνει το κράτος σημαίας, 
που ενδέχεται να βρίσκεται εκτός ΕΕ). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, από νομική σκοπιά, 
ο κώδικας MODU του ΔΝΟ συνιστά μη υποχρεωτικό πλαίσιο.

Τροπολογία 337
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι μη παραγωγικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν σε ύδατα της Ένωσης 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 ή 
στον κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό κινητών μονάδων γεώτρησης 
ανοιχτής θάλασσας (Κώδικας MODU
2009). Πιστοποιούνται από οργανισμό 
αναγνωρισμένο στην Ένωση σύμφωνα με 
τον προαναφερόμενο κανονισμό.

7. Οι μη παραγωγικές κινητές
εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε ύδατα 
της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών διεθνών συμβάσεων, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 ή στα ισοδύναμα 
πρότυπα του ισχύοντα κώδικα για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό κινητών 
μονάδων γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας 
(Κώδικας MODU). Πιστοποιούνται ότι 
πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις από 
οργανισμό αναγνωρισμένο στην Ένωση 
σύμφωνα με τον προαναφερόμενο 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 338
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι μη παραγωγικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν σε ύδατα της Ένωσης 
πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 ή 
στον κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό κινητών μονάδων γεώτρησης 
ανοιχτής θάλασσας (Κώδικας MODU 
2009). Πιστοποιούνται από οργανισμό 
αναγνωρισμένο στην Ένωση σύμφωνα με 
τον προαναφερόμενο κανονισμό.

7. Οι μη παραγωγικές κινητές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε ύδατα 
της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών διεθνών συμβάσεων, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009. Οι νέες κινητές 
μονάδες γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας 
(MODU), η κατασκευή των οποίων 
ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2012, πληρούν τα ισοδύναμα πρότυπα του
κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό κινητών μονάδων γεώτρησης 
ανοιχτής θάλασσας (Κώδικας MODU). 
Πιστοποιούνται ότι πληρούν τις 
απαραίτητες απαιτήσεις από οργανισμό 
αναγνωρισμένο στην Ένωση σύμφωνα με 
τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Or. en

Justification

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements.The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU.Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

Τροπολογία 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων 
με το Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων, καταρτίζει 
και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο 
οργανισμών που έχουν αναγνωρισθεί ως 
ανεξάρτητα τρίτα μέρη για την 
επαλήθευση παραγωγικών 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 35.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναλλακτική πρόταση της τροπολογίας 40 του σχεδίου έκθεσης του κ. Belet. Ο EMSA δεν έχει 
αρμοδιότητα όσον αφορά τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να καλείται να σχολιάσει ποιοι οργανισμοί συνιστούν 
κατάλληλα ανεξάρτητα τρίτα μέρη για την επαλήθευση για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία 340
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή καταρτίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο 
οργανισμών που έχουν αναγνωρισθεί ως 
ανεξάρτητα τρίτα μέρη για την 
επαλήθευση παραγωγικών 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 35.

Or. en

Τροπολογία 341
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδότηση απαγόρευσης 
δραστηριότητας

Εξουσιοδότηση απαγόρευσης υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν εξουσίες 
απαγόρευσης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με «συνδεδεμένη εγκατάσταση», πέρα από τις 
εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 342
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη 
λειτουργία ή τη θέση σε λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή μέρους 
εγκατάστασης όταν κρίνει σαφώς 
ανεπαρκή τα μέτρα που προτείνει ο 
φορέας εκμετάλλευσης για την πρόληψη 
και το μετριασμό μεγάλων ατυχημάτων 
σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 13 και 14.

1. Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη 
λειτουργία ή τη θέση σε λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή μέρους 
εγκατάστασης, οποιασδήποτε 
συνδεδεμένης εγκατάστασης, όταν κρίνει 
σαφώς ανεπαρκή τα μέτρα που προτείνει η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων (για 
παραγωγική ή μη παραγωγική 
εγκατάσταση) για την πρόληψη και το 
μετριασμό μεγάλων ατυχημάτων σύμφωνα 
με τα άρθρα 10, 11, 13 και 14.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης έχουν το δικαίωμα 
να λαμβάνουν λεπτομέρειες των 
αναγνωρισμένων ελλείψεων στις οποίες 
εισηγείται ότι βασίζεται η αρμόδια αρχή 
κατά την άσκηση της εξουσίας της 
δυνάμει της παρούσας παραγράφου και 
διασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
δύνανται να προσφύγουν κατά εντολής 
απαγόρευσης που εκδόθηκε από αρμόδια 
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αρχή δυνάμει της παραγράφου 1 σε 
κατάλληλο φορέα που καθορίζεται από 
την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές 
διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ισχύει αυτό, τα μέτρα πρέπει να είναι εξαιρετικά ελλιπή, βάσει αντικειμενικής 
κρίσης, και θα πρέπει να υπάρχει υποκείμενο δικαίωμα προσφυγής, όπως στην ισοδύναμη 
διάταξη της οδηγίας Seveso. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν τους λόγους της 
αρμόδιας αρχής ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να ασκήσουν προσφυγή εφόσον 
απαιτείται.

Τροπολογία 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν δεν υποβάλλονται εγκαίρως η 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 και 11 ή οι κοινοποιήσεις 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, η 
αρμόδια αρχή δύναται, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και όταν κρίνει ότι δεν 
διακυβεύεται η ασφάλεια και η 
προστασία του περιβάλλοντος, να 
συμφωνήσει σε μείωση της προθεσμίας 
υποβολής της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων ή κοινοποίησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να διαγραφεί, εάν οι διατάξεις για την τροποποίηση των 
προθεσμιών καλύπτονται σε άλλο σημείο της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Τροπολογία 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει οποιαδήποτε 
κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα που η 
αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία για την 
αποκατάσταση της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει οποιαδήποτε 
μέτρα που η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία 
για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 345
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει οποιαδήποτε 
κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα που η 
αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία για την 
αποκατάσταση της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει οποιαδήποτε 
συμπληρωματικά μέτρα που η αρμόδια 
αρχή κρίνει αναγκαία για την 
αποκατάσταση της συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 346
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη χρήση 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή μέρους 
εγκατάστασης όταν το αποτέλεσμα 
επιθεώρησης, περιοδικής επανεξέτασης της 

4. Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται να 
αναστείλει τη χρήση οποιασδήποτε 
εγκατάστασης ή μέρους εγκατάστασης, ή 
οποιασδήποτε συνδεδεμένης 
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έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 και 11 ή αλλαγών 
κοινοποιήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 
και 14 καταδεικνύει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή ότι 
υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με 
την ασφάλεια των λειτουργιών ή 
εγκαταστάσεων.

εγκατάστασης, όταν το αποτέλεσμα 
επιθεώρησης, περιοδικής επανεξέτασης της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων σύμφωνα 
με τα άρθρα 10 και 11 ή αλλαγών 
κοινοποιήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 
και 14 καταδεικνύει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή ότι 
υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με 
την ασφάλεια των λειτουργιών ή 
εγκαταστάσεων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης έχουν το δικαίωμα 
να λαμβάνουν λεπτομέρειες των σοβαρών 
ανησυχιών στις οποίες εισηγείται ότι 
βασίζεται η αρμόδια αρχή κατά την 
άσκηση της εξουσίας της δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου και ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης έχουν στη διάθεσή τους 
εύλογο χρονικό διάστημα για να 
ασκήσουν ένσταση κατά της 
προτεινόμενης αναστολής λειτουργίας. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φορείς 
εκμετάλλευσης να μπορούν να 
προσφύγουν ενώπιον αρμόδιου σώματος 
οριζόμενου από την εθνική νομοθεσία και 
διαδικασίες, κατά της εντολής αναστολής 
την οποία λαμβάνει αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο κατάλληλου διαλόγου μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και 
της αρμόδιας αρχής πριν από την εφαρμογή της παρούσας κύρωσης, προκειμένου να επιλύονται 
τυχόν παρεξηγήσεις ή να λαμβάνονται μέτρα για την επανόρθωση των ανησυχιών που 
προέκυψαν. Θα πρέπει να υπάρχει υποκείμενο δικαίωμα προσφυγής, όπως στην ισοδύναμη 
διάταξη της οδηγίας Seveso, και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν τους λόγους 
της αρμόδιας αρχής ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να ασκήσουν προσφυγή 
εφόσον απαιτείται.

Τροπολογία 347
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν δραστηριότητα που εκτελείται 
από φορέα εκμετάλλευσης δημιουργεί 
άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 
ή/και το περιβάλλον ή αυξάνει αισθητά 
τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, η 
αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης να διακόψει τη λειτουργία 
της εγκατάστασης της προκείμενης 
δραστηριότητας έως ότου τεθεί υπό 
έλεγχο η απειλή ή ο πραγματικός 
επικείμενος κίνδυνος.

Or. en

Τροπολογία 348
Vicky Ford

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 μεγάλο 
ατύχημα που σχετίζεται με υπεράκτια 
δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου υπό τη 
δικαιοδοσία του κατά πάσα πιθανότητα 
θα 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 δραστηριότητες κοινοποιεί 
στο άλλο κράτος μέλος τις σχετικές
πληροφορίες σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, 
συγκεκριμένα με την οδηγία του 
Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρωτότυπο κείμενο θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα υπέρμετρες απαιτήσεις για 
διαβούλευση. Η αλλαγή των 'υδάτων' σε 'περιβάλλον' άλλου κράτους μέλους εξασφαλίζει ότι 
περιλαμβάνονται επίσης αντίκτυποι στην ατμόσφαιρα.

Τροπολογία 349
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη άλλων ανάλογων διατάξεων 
του δικαίου της Ένωσης, ιδίως της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον και της σύμβασης για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να 
εγκρίνουν κοινά μέτρα προς αποτροπή 
σημαντικής ζημίας στο περιβάλλον στην 
περίπτωση ατυχήματος που θα μπορούσε 
να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στα ύδατα άλλων κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 351
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το έγγραφο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλεται στις αρμόδιες 
αρχές ως μέρος της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 
ή με την κοινοποίηση λειτουργιών 
φρέατος σύμφωνα με το άρθρο 13.

2. Το έγγραφο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή ως συνοδευτικό της έκθεσης περί 
μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 11 ή ως συνοδευτικό της 
κοινοποίησης λειτουργιών φρέατος 
σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει διάταξη για να υποβάλλεται η πολιτική για την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων ως χωριστό έγγραφο που συνοδεύει την έκθεση σχετικά με μεγάλους κινδύνους.

Τροπολογία 352
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης περιγράφουν 
τις οργανωτικές ρυθμίσεις τους για την 
αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων στο 
πλαίσιο συστήματος διαχείρισης 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων 
ρυθμίσεων για τη σύνταξη και υποβολή 
εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων, και 
κοινοποιήσεων φρεάτων κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 13, 
καθώς και τους οικείους μηχανισμούς 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο τρίτο μέρος 
των μέτρων αντιμετώπισης μεγάλων 
κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 15 και το 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης περιγράφουν 
τις οργανωτικές ρυθμίσεις τους για την 
αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων στο 
πλαίσιο συστήματος διαχείρισης 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων 
ρυθμίσεων για τη σύνταξη και υποβολή 
εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων, και 
κοινοποιήσεων φρεάτων κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 13, 
καθώς και τους οικείους μηχανισμούς 
επαλήθευσης από ανεξάρτητο μέρος 
σύμφωνα με το άρθρο 15 και το 
παράρτημα ΙΙ μέρος 5.
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παράρτημα ΙΙ μέρος 5.

Or. en

Τροπολογία 353
Vicky Ford

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 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.

Or. en

Τροπολογία 354
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης καθορίζουν, 
και υποβάλλουν τακτικά προς 
γνωμοδότηση στους αντιπροσώπους των 
οικείων κρατών μελών σύμφωνα με το 
άρθρο 27, τις προτεραιότητες του κλάδου 
όσον αφορά τη σύνταξη ή/και 
αναθεώρηση προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των 

διαγράφεται
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κινδύνων μεγάλων υπεράκτιων 
ατυχημάτων καθόλη τη διάρκεια της 
μελέτης και του κύκλου εκμετάλλευσης 
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων, και 
ακολουθούν τουλάχιστον τις γενικές 
γραμμές κατά το παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται μέτρα σε κανονισμό τα οποία δεν μπορούν να 
επιβληθούν από την αρμόδια αρχή ή από κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
επίκληση νομικής παράβασης. Εάν το κείμενο αποτελέσει οδηγία, τότε η διαγραφή μπορεί να 
αποσυρθεί.

Τροπολογία 355
Vicky Ford

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 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτός της Ένωσης 
σύμφωνα με τις αρχές που 
προσδιορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

6. Οι κάτοχοι άδειας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι βασικοί ανάδοχοι 
που έχουν την έδρα τους στην Ένωση, με 
την επιφύλαξη της ανάγκης 
συμμόρφωσης με τις τοπικές απαιτήσεις,
επιδιώκουν να εκτελούν τις υπεράκτιες 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτός της Ένωσης 
σύμφωνα με την αρχή της 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων από τις εν λόγω 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο 
μέτρο του δυνατού.

Or. en

Τροπολογία 356
Fiona Hall
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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 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτός της Ένωσης 
σύμφωνα με τις αρχές που προσδιορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

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

Or. en

Τροπολογία 357
Michèle Rivasi

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 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτός της Ένωσης 
σύμφωνα με τις αρχές που προσδιορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

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

Or. en

Τροπολογία 358
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 359
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (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 κάθε αποδεκτό μέτρο, μεταξύ 
των οποίων η διακοπή της λειτουργίας 
της εγκατάστασης της προκείμενης 
δραστηριότητας έως ότου τεθεί υπό 
έλεγχο η απειλή ή ο πραγματικός 
επικείμενος κίνδυνος.

Or. en

Τροπολογία 360
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 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.

Τροπολογία 361
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν δραστηριότητα που εκτελείται 
από φορέα εκμετάλλευσης δημιουργεί 
άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 
ή/και το περιβάλλον ή αυξάνει αισθητά 
τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, οι 
φορείς εκμετάλλευσης διακόπτουν την 
λειτουργία της εγκατάστασης της 
προκείμενης δραστηριότητας έως ότου 
τεθεί υπό έλεγχο η απειλή ή ο 
πραγματικός επικείμενος κίνδυνος.

Or. en

Τροπολογία 362
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος βασίζεται στο άρθρο 20, παράγραφος 3 και μετατοπίζεται στο άρθρο 18 
καθόσον τούτο το άρθρο σχετίζεται με την ανταπόκριση από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 363
Vicky Ford

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 
προκειμένου να διασφαλίζουν 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 
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94/22/ΕΚ και τον ορισμό της πολιτικής 
για τα σχετικά έσοδα και τη συλλογή 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 364
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και με τα μέτρα που 
καθορίζονται στην έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων για παραγωγικές και μη 
παραγωγικές εγκαταστάσεις και στα 
σχέδια που αναφέρονται στην κοινοποίηση 
φρέατος και στην κοινοποίηση 
συνδυασμένων λειτουργιών σύμφωνα με 
τα άρθρα 10, 11, 13 και 14.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και με τα μέτρα που 
καθορίζονται στην έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων για παραγωγικές και μη 
παραγωγικές εγκαταστάσεις και που 
αναφέρονται στην κοινοποίηση φρέατος 
και στην κοινοποίηση συνδυασμένων 
λειτουργιών σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 
13 και 14.

Or. en

Τροπολογία 365
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
στις αρμόδιες αρχές ή σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ενεργούν υπό τη διεύθυνση των 
αρμόδιων αρχών μεταφορά προς και από 
την εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς του εξοπλισμού τους) σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και προσφέρουν 
στέγαση, γεύματα και άλλα μέσα 
συντήρησης σε σχέση με τις επισκέψεις 
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στις εγκαταστάσεις για λόγους εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων, των ερευνών και της 
επιβολής της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν 
στις αρμόδιες αρχές ή σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ενεργούν υπό τη διεύθυνση των 
αρμόδιων αρχών μεταφορά προς και από 
την εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς του εξοπλισμού τους) σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και προσφέρουν 
στέγαση, γεύματα και άλλα μέσα
συντήρησης σε σχέση με τις επισκέψεις 
στις εγκαταστάσεις για λόγους εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων, των ερευνών και της 
επιβολής της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 367
Vicky Ford

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 

2. Όταν δραστηριότητα που εκτελείται 
από φορέα εκμετάλλευσης συνεπάγεται 
άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 368
Vicky Ford

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. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν ετήσια 
σχέδια για την αποτελεσματική εποπτεία, 
συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων, των 
δραστηριοτήτων που ενέχουν μεγάλους 
κινδύνους, με βάση την επικινδυνότητα και 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη 
συμμόρφωση με τις εκθέσεις περί 
μεγάλων κινδύνων, τα εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και τις 
κοινοποιήσεις λειτουργιών φρέατος που 
τους υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο επικαλύπτει το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το υπόλοιπο του άρθρου 20 
φαίνεται να ασχολείται με τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης.  Συνεπώς, η μετακίνηση 
του άρθρου 20 παράγραφος 4 και η πιθανή συγχώνευση με το άρθρο 19 παράγραφος 3 
κρίνονται σκόπιμες.
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Τροπολογία 369
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 370
Vicky Ford

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 τους λεπτομέρειες σχετικά 
με τις εθνικές διευθετήσεις που έχουν 
θεσπιστεί με βάση την παράγραφο 1, και 
εξασφαλίζουν ότι στις σχετικές 
επαγγελματικές καταρτίσεις και 
κοινοποιήσεις περιλαμβάνεται μνεία για 
τις ανώνυμες αναφορές.

Or. en
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Τροπολογία 371
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Ομάδα Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων 
Εκμετάλλευσης της ΕΕ, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους φορείς 
εκμετάλλευσης, εξετάζει το ενδεχόμενο 
καθιέρωσης ενός μηχανισμού άμεσης 
αναφοράς συμβάντων για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μόλις λάβει χώρα κάποιο 
μεγάλο ατύχημα σε ύδατα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 372
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικής πράξης κοινή μορφή 
αναφοράς δεδομένων και τις λεπτομέρειες 
των προς ανταλλαγή πληροφοριών. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2001.

2. Η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικής πράξης κοινή μορφή 
αναφοράς δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 373
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2



AM\911374EL.doc 161/292 PE494.690v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικής πράξης κοινή μορφή 
αναφοράς δεδομένων και τις λεπτομέρειες
των προς ανταλλαγή πληροφοριών. Η εν 
λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2001.

2. Η Επιτροπή καθορίζει μέσω 
εκτελεστικής πράξης κοινή μορφή 
αναφοράς δεδομένων για την παροχή των 
πληροφοριών που περιγράφονται στο 
παράρτημα VI. Η εν λόγω εκτελεστική 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 374
Vicky Ford

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 χωρών και της 
Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αφορά την τήρηση αρχείων και όχι την ανταλλαγή πληροφοριών, και 
επαναλαμβάνεται στο άρθρο 30 παράγραφος 6.  Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία 375
Alyn Smith
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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 χωρών και της 
Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 376
Michèle Rivasi

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 
χωρών και της Επιτροπής.

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 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 377
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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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 
χωρών και της Επιτροπής.

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 ή των δυνάμει επηρεαζόμενων 
τρίτων χωρών, του EMSA και της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 378
Vicky Ford

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. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικού μέτρου, κοινή μορφή 
δημοσίευσης για την παροχή των 
πληροφοριών που περιγράφονται στο 
παράρτημα VI, η οποία διευκολύνει τη 
διασυνοριακή σύγκριση των δεδομένων. 
Η εκτελεστική αυτή πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στη δημοσιοποίηση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποσαφηνιστεί η 
παραπομπή στους περιορισμούς που σχετίζονται με την οδηγία για τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.  Το άρθρο 23 παράγραφος 1 θα πρέπει επίσης να μετακινηθεί στο τέλος του 
παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 379
Michèle Rivasi

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 σύμφωνα με τα άρθρα 
22 έως 25 και το παράρτημα 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.

Or. en

Τροπολογία 380
Vicky Ford

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. Όταν δημοσιοποιούνται 
περιβαλλοντικές πληροφορίες δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε αυτό να γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση επαναλαμβάνει πληροφορίες που περιγράφονται ακριβέστερα στην πρώτη 
πρόταση και η παραπομπή στη δημοσιοποίηση θα πρέπει να καλύπτεται από χωριστή 
παράγραφο.

Τροπολογία 381
Michèle Rivasi

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.

Or. en

Τροπολογία 382
Corinne Lepage

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 

2. Βοηθούμενη από τον EMSA, η
Επιτροπή καθορίζει επίσης, μέσω 
εκτελεστικού μέτρου, κοινή μορφή 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 383
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν δημοσιεύουν τα εθνικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
σύμφωνα με το άρθρο 30, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι γνωστοποιούμενες 
πληροφορίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την προστασία των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και τη λειτουργία 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εδάφιο πρέπει να μετακινηθεί στο άρθρο 30 παράγραφος 3 που πραγματεύεται τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και να 
τροποποιηθεί για να καλύπτει τη δημοσίευση πληροφοριών για το περιβάλλον που σχετίζονται 
με τη νομοθεσία.
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Τροπολογία 384
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
επιπτώσεις των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην ασφάλεια και το περιβάλλον

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
επιπτώσεις των υπεράκτιων λειτουργιών
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην ασφάλεια και το 
περιβάλλον

Or. en

Τροπολογία 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συντάσσουν ετήσια 
έκθεση σχετικά με:

1. Τα κράτη μέλη συντάσσουν ετήσια 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην ασφάλεια και το 
περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεδομένα για συμβάντα σύμφωνα με το 
κοινό σύστημα αναφορών που απαιτείται 

γ) δεδομένα για συμβάντα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης των κοινής 
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κατά το άρθρο 22· μορφής αναφορών σύμφωνα με τα άρθρα 
22 και 23·

Or. en

Τροπολογία 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις σχετικές με την ασφάλεια και το 
περιβάλλον επιδόσεις των υπεράκτιων 
εκμεταλλεύσεων κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους.

ε) τυχόν σημαντική αλλαγή σχετικά με 
την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και 
τον περιορισμό των επιπτώσεων μεγάλων 
ατυχημάτων όποτε συμβούν, 
συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας 
τυχόν αναστολής των δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης που ενδέχεται να ισχύουν
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε σχετικές με την ασφάλεια και το περιβάλλον επιδόσεις πρέπει να διαγραφεί, 
καθόσον δεν θα ήταν δυνατή μία αντικειμενική αποτίμηση βάσει των αναφορών συμβάντων και 
τούτο θα συνιστά σημαντικό φόρτο εργασίας εάν διευρυνθεί και πέραν της αναφοράς 
συμβάντων.  Οι ανασκοπήσεις σχετικών με την ασφάλεια και το περιβάλλον επιδόσεων πρέπει 
να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και δεν πρέπει να είναι συνιστώσα 
ετησίων εκθέσεων.

Τροπολογία 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή αρμόδια
για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 22 και τη δημοσίευση 

2. Οι αρμόδιες αρχές φέρουν την ευθύνη
για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 22 και τη δημοσίευση 
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πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 23 και 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 23 και 
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 389
Vicky Ford

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 390
Michèle Rivasi

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, 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 27.
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Or. en

Τροπολογία 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 ή οι αρμόδιες αρχές 
κινούν ενδελεχείς έρευνες σχετικά με τα 
μεγάλα ατυχήματα.

Or. en

Τροπολογία 392
Michèle Rivasi

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 

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 
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απαιτείται. απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας της 
οικείας εγκατάστασης από την αρμόδια 
αρχή πριν από το ατύχημα, και 
διατυπώνουν συστάσεις για τυχόν 
αρμόζουσες αλλαγές στις σχετικές 
ρυθμιστικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 394
Vicky Ford

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 πιθανών νομικών 
περιορισμών, δημοσιεύεται χωριστή 
έκθεση με τις πληροφορίες που ορίζει το 
παράρτημα VI. Οι πληροφορίες για το 
περιβάλλον που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
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οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 395
Michèle Rivasi

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, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στην 
Επιτροπή και την Υπηρεσία 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 
τους σκοπούς των άρθρων 22 και 23.

Or. en

Τροπολογία 396
Corinne Lepage

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 

3. Σύνοψη της έκθεσης έρευνας, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στην 
Επιτροπή και τον EMSA 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 
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22 και 23. τους σκοπούς των άρθρων 22 και 23.

Or. en

Τροπολογία 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

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

Or. en

Τροπολογία 398
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις 
πληροφορίες που λαμβάνουν σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατόπιν 
αιτήματός του.

1. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις 
πληροφορίες που εξασφαλίζουν σύμφωνα 
με τα άρθρα 24 και 25 σε οποιαδήποτε 
οντότητα κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 399
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
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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.

Or. en

Τροπολογία 400
Rachida Dati

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 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και 
δημοσιοποιεί έκδοση του εγγράφου που 
έχει ζητηθεί 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 ή στρατηγικές 
πληροφορίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού πρέπει να πραγματοποιείται με σεβασμό προς τα οικονομικά και 
στρατηγικά συμφέροντα του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 401
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσουν 
τακτικά γνώσεις, πληροφορίες και πείρα 
και διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με 
την εφαρμογή του σχετικού εθνικού και 
ενωσιακού νομικού πλαισίου με τον 
κλάδο, άλλους ενδιαφερόμενους και την 
Επιτροπή.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ανταλλάσουν γνώσεις, πληροφορίες και 
πείρα σχετικά με την εφαρμογή των 
σχετικών εθνικών και ενωσιακών 
νομικών πλαισίων με άλλες αρμόδιες 
αρχές, τον κλάδο, άλλους 
ενδιαφερόμενους, την Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, στο πλαίσιο των 
περιφερειακών συμβάσεων για τη 
θάλασσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αναδιατύπωση ώστε να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες καθώς και 
ο ρόλος του κράτους μέλους.

Τροπολογία 402
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσουν τακτικά 
γνώσεις, πληροφορίες και πείρα και 
διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του σχετικού εθνικού και 
ενωσιακού νομικού πλαισίου με τον 
κλάδο, άλλους ενδιαφερόμενους και την 
Επιτροπή.

1. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσουν τακτικά 
γνώσεις, πληροφορίες και πείρα στο 
πλαίσιο του Ομίλου Αρχών ΕΕ και 
αναθεωρούν την εφαρμογή και επιβολή
του σχετικού εθνικού και ενωσιακού 
νομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις του κλάδου, άλλων 
ενδιαφερομένων και της Επιτροπής, ώστε 
να ενισχύεται η επιβολή και εφαρμογή 
των υψηλότερων δυνατών προτύπων σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 403
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αφορούν 
κατά κύριο λόγο τη λειτουργικότητα των 
μέτρων για την εκτίμηση επικινδυνότητας, 
την πρόληψη ατυχημάτων, την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης και την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που 
σχετίζονται με τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εντός της Ένωσης, καθώς και πέραν 
των ορίων της, κατά περίπτωση.

2. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αφορούν 
κατά κύριο λόγο τα μέτρα για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας, την πρόληψη 
ατυχημάτων, την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης και την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εντός της Ένωσης, καθώς και πέραν 
των ορίων της, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 404
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες 
και διαδικασίες για τη σύνταξη και την 
επικαιροποίηση κατευθυντήριων εγγράφων 
με σκοπό να προσδιορίζεται και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή των βέλτιστων 
πρακτικών στα πεδία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

3. Καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και 
των αρμόδιων αρχών για τη σύνταξη και 
την επικαιροποίηση κατευθυντήριων 
εγγράφων και προτύπων με σκοπό να 
προσδιορίζεται και να διευκολύνεται η 
υλοποίηση και συνεπής εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 405
Ivo Belet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες 
και διαδικασίες για τη σύνταξη και την 
επικαιροποίηση κατευθυντήριων εγγράφων 
με σκοπό να προσδιορίζεται και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή των βέλτιστων 
πρακτικών στα πεδία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

3. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν σαφείς 
προτεραιότητες και διαδικασίες για τη 
σύνταξη και την επικαιροποίηση 
κατευθυντήριων εγγράφων με σκοπό να 
προσδιορίζεται και να διευκολύνεται η 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στα 
πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κράτος μέλος μπορεί να ζητά τη γνώμη 
άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν 
στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 όσον αφορά κάθε 
απόφαση άλλου κράτους μέλους η οποία 
επιφέρει πιθανές αρνητικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις.

4. Κράτος μέλος μπορεί να ζητά τη γνώμη 
γειτονικού κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 όσον αφορά κάθε 
απόφαση η οποία θα μπορούσε να έχει
αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση υποδηλώνει ότι τρίτα κράτη μέλη που δεν επηρεάζονται από κάποια 
απόφαση θα μπορούσαν να παρέμβουν στη διαδικασία, πράγμα περιττό και άσκοπο.

Τροπολογία 407
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την ασφάλεια σε γειτονικές περιοχές και 
διεθνείς δραστηριότητες

Υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε περιοχές εκτός ΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αφορά κανονισμό άμεσης δράσης και δεν κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται 
μέτρα στον κανονισμό τα οποία δεν μπορούν να επιβληθούν από την αρμόδια αρχή ή από 
κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίκληση νομικής παράβασης.

Τροπολογία 408
Vicky Ford

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, με τη σύμφωνη γνώμη των 
οικείων κρατών μελών και 
αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητά τους, 
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.

Or. en

Τροπολογία 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
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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, προάγει και, κατά 
περίπτωση, συντονίζει 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.

Or. lt

Τροπολογία 410
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την ασφάλεια 
των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε ύδατα τρίτων χωρών που 
γειτνιάζουν με ύδατα κρατών μελών και 
υποστηρίζει συντονισμένη προσέγγιση για 
την αμοιβαία ανταλλαγή πείρας και την 
προώθηση προληπτικών μέτρων και 
περιφερειακών σχεδίων αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών.

2. Η Επιτροπή προωθεί μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την αμοιβαία ανταλλαγή 
πείρας με τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά 
μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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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 και περιβάλλοντος για τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο σε όλα τα
κατάλληλα διεθνή και περιφερειακά 
φόρουμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το περιβάλλον.

Τροπολογία 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, το Φόρουμ των Αρχών 
Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων 
της ΕΕ και οι οικείες αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται με άλλα διεθνή φόρουμ και 
φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ για να 
ενθαρρύνουν την εφαρμογή των 
υψηλότερων δυνατών προτύπων 
ασφαλείας και περιβάλλοντος 
παγκοσμίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα επιβολής όσον αφορά την παροχή εντολής σε εταιρείες που 
εδρεύουν στην ΕΕ να εκτελούν δραστηριότητες παγκοσμίως σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, 
ιδίως δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο 
της χώρας/δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Εντούτοις, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις 
δραστηριότητές τους, τηρώντας παράλληλα τα τοπικά νομικά πλαίσια, και αυτό πρέπει να τελεί 
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υπό στενή παρακολούθηση από την Επιτροπή και το Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Τροπολογία 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 προς αντιμετώπιση 
οιουδήποτε μεγάλου ατυχήματος εντός 
της εγκατάστασης, το οποίο αφορά μία 
εγκατάσταση ή τη συνδεόμενη υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 414
Michèle Rivasi

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 
εγκατάστασης, την κεφαλή του φρέατος 
στον θαλάσσιο πυθμένα ή τον αγωγό·

Or. en
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Τροπολογία 415
Alyn Smith

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 
αντιμετωπίζεται τυχόν περιστατικό, το 
οποίο αφορά μια εγκατάσταση ή τη 
συνδεδεμένη υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εφαρμόζονται εναρμονισμένα με το 
εξωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών όταν 
το ατύχημα έχει κλιμακωθεί πέραν των 
ορίων της εγκατάστασης.

β) να είναι εναρμονισμένα με το εξωτερικό 
σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
όταν το ατύχημα έχει κλιμακωθεί και είναι 
απαραίτητο να συμπληρωθεί το 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 417
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να εφαρμόζονται εναρμονισμένα με το 
εξωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών όταν 
το ατύχημα έχει κλιμακωθεί πέραν των 
ορίων της εγκατάστασης.

β) να είναι εναρμονισμένα με το εξωτερικό 
σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
όταν το ατύχημα έχει κλιμακωθεί και είναι 
απαραίτητο να συμπληρωθεί το 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμα τον εξοπλισμό και 
την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζονται με 
το σχέδιο και τα αξιοποιεί από κοινού, 
ανάλογα με τις ανάγκες, με το κράτος 
μέλος κατά την εκτέλεση του οικείου 
εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί ανά 
πάσα στιγμή πρόσβαση στον εξοπλισμό 
και την εμπειρογνωμοσύνη που 
σχετίζονται με το σχέδιο και τα αξιοποιεί 
από κοινού, ανάλογα με τις ανάγκες, με το 
σχετικό κράτος μέλος κατά την εκτέλεση 
του οικείου εξωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος V και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τυχόν αλλαγή στην εκτίμηση 
της επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων 

3. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών καταρτίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παραρτήματος V και 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τυχόν 
σχετικές αλλαγές στις εκτιμήσεις της 
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του προγράμματος γεωτρήσεων ή στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, κατά 
περίπτωση. Κάθε τέτοια επικαιροποίηση
κοινοποιείται στην αρχή που είναι 
αρμόδια να καταρτίζει τα εξωτερικά 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
για την οικεία περιοχή.

επικινδυνότητας στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων ή τις κοινοποιήσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το 
παράρτημα II. Οι σημαντικές 
επικαιροποιήσεις κοινοποιούνται στις
αρχές που είναι αρμόδιες για τα εξωτερικά 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
για την οικεία περιοχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να αντικατοπτρίζονται όλες οι επικαιροποιήσεις των εσωτερικών σχεδίων στις 
επικαιροποιήσεις των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Τροπολογία 420
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος V και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τυχόν αλλαγή στην εκτίμηση 
της επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων 
του προγράμματος γεωτρήσεων ή στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, κατά 
περίπτωση. Κάθε τέτοια επικαιροποίηση 
κοινοποιείται στην αρχή που είναι αρμόδια 
να καταρτίζει τα εξωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την 
οικεία περιοχή.

3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος V και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τυχόν αλλαγή στην εκτίμηση 
της επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων 
του προγράμματος γεωτρήσεων ή στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, κατά 
περίπτωση. Οι ουσιώδεις
επικαιροποιήσεις κοινοποιούνται στην 
αρχή που είναι αρμόδια να καταρτίζει τα 
εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών για την οικεία περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 421
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών εναρμονίζεται με 
άλλες διατάξεις σχετικές με την 
προστασία και τη διάσωση προσωπικού 
από την πληγείσα εγκατάσταση έτσι ώστε 
να διασφαλίζονται επαρκείς προοπτικές 
επιβίωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις περιέχονται στο εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (βλ. 
παράρτημα V). Συνεπώς το εδάφιο περιττεύει και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 422
Michèle Rivasi

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, 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, το 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών για να καταδείξει την 
αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού και 
των δυνατοτήτων αντιμετώπισης έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας και επιδόσεων κατά τις 
επιχειρήσεις εκκένωσης, περιορισμού και 
ελέγχου, ανάκτησης, καθαρισμού και 
διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 423
Vicky Ford
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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 τα εσωτερικά σχέδια
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για να 
καταδείξει την αποτελεσματικότητα του 
εξοπλισμού και των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης αναγνωρίζοντας ότι είναι 
σκόπιμο ορισμένος εξοπλισμός και 
ορισμένες ικανότητες ζωτικής σημασίας 
να δοκιμάζονται συχνότερα από ό,τι 
άλλοι εξοπλισμοί και άλλες ικανότητες.

Or. en

Τροπολογία 424
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
δημοσιοποιεί τα εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
της δοκιμής αποτελεσματικότητας των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 425
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο φορέας εκμετάλλευσης θέτει τα 
εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 426
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο φορέας εκμετάλλευσης 
δημοσιοποιεί τα εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
κατόπιν αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 427
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α
Έρευνα σχετικά με τη μείωση των 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
κινδύνων καθώς και των κινδύνων 

ασφαλείας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κάτοχοι 
άδειας επενδύουν ετησίως τουλάχιστον 
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ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της 
επένδυσης σε υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην έρευνα και την 
ανάπτυξη για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών 
κινδύνων καθώς και των κινδύνων 
ασφαλείας που σχετίζονται με τις 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας τίθενται στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 εγκατάσταση
και τις δυνητικά επηρεαζόμενες περιοχές 
εντός του τομέα αρμοδιότητάς τους. Τα 
εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών προσδιορίζουν τον 
ρόλο των φορέων εκμετάλλευσης κατά 
την αντιμετώπιση εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών και την ευθύνη των φορέων 
εκμετάλλευσης για το κόστος της 
αντιμετώπισης εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών.

Or. en
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Τροπολογία 429
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών προσδιορίζουν τον 
ρόλο και την άμεση χρηματοδοτική 
συνεισφορά των κατόχων άδειας ή/και 
των φορέων εκμετάλλευσης κατά την 
αντιμετώπιση εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών και τον τρόπο με τον οποίο θα 
χορηγηθεί το άμεσο κόστος της 
αντιμετώπισης εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 υφιστάμενων ή 
σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων ή της 
συνδεδεμένης υποδομής στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Λαμβάνεται υπόψη 
κάθε επικαιροποίηση των εσωτερικών 
σχεδίων που κοινοποιείται από φορέα 
εκμετάλλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 431
Alejo Vidal-Quadras

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 
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 και οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα ενημερώνονται 
πλήρως για τυχόν αλλαγή στα εξωτερικά 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
που τους επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών καταρτίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραρτημάτων Ι και V, κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται, 
κατά περίπτωση.

3. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών καταρτίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος V, κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή, στο Φόρουμ των Αρχών 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων 
Εκμετάλλευσης και δημοσιοποιούνται.
Κατά τη δημοσιοποίηση των εξωτερικών 
σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών τους, τα κράτη μέλη με 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
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εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που δημοσιοποιούνται δεν 
δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια 
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και για τη 
λειτουργία τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο παράρτημα I πρέπει να διαγραφεί καθόσον δεν σχετίζεται με τις διατάξεις 
του άρθρου 30, παρ. 3.  Η διατύπωση πρέπει επίσης να συμπληρωθεί από κείμενο που 
μετακινείται από το άρθρο 23, παρ. 3.  Για λόγους ασφαλείας, επί παραδείγματι τα κράτη μέλη 
μπορεί να μην επιθυμούν να δημοσιεύσουν ονόματα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
εκείνων που εμπλέκονται σε υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Τροπολογία 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 
γεωγραφικής περιοχής και πέραν αυτής, 
κατά περίπτωση. Τα εν λόγω κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τον κλάδο να αναπτύξει 
συμβατό εξοπλισμό και υπηρεσίες
παρέμβασης, κατά το πνεύμα της 
παρούσας παραγράφου.

Or. en
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Τροπολογία 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 οικεία κράτη μέλη τηρούν 
επικαιροποιημένα αρχεία του εξοπλισμού 
και των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών που διαθέτουν στην 
επικράτεια ή στην περιοχή δικαιοδοσίας 
τους τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες 
οντότητες. Τα αρχεία αυτά τίθενται, 
κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση λοιπών 
κρατών μελών, του Φόρουμ των Αρχών 
Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων 
και, σε αμοιβαία βάση, σε γειτονικές τρίτες 
χώρες και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη και οι φορείς 
εκμετάλλευσης δοκιμάζουν τακτικά την 
ετοιμότητά τους για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση υπεράκτιων ατυχημάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

7. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και οι 
φορείς εκμετάλλευσης δοκιμάζουν τακτικά 
την ετοιμότητά τους για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση υπεράκτιων 
ατυχημάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 436
Vicky Ford
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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 ή για κατάσταση η οποία ενέχει 
άμεση επικινδυνότητα μεγάλου 
ατυχήματος. Στην ενημέρωση θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται οι συνθήκες του 
ατυχήματος και οι προβλεπόμενες 
συνέπειές του.

Or. en

Τροπολογία 437
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

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 λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της 
κλιμάκωσης του ατυχήματος και τον 
μετριασμό των συνεπειών του. Τον φορέα 
εκμετάλλευσης μπορεί να βοηθούν οι 
σχετικές αρχές του κράτους μέλους, οι 
οποίες μπορεί να παρέχουν πρόσθετους 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 438
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος 
που υπερβαίνει τις εθνικές δυνατότητες 
αντιμετώπισης, το πληττόμενο κράτος 
μέλος δύναται να ζητήσει πρόσθετη 
βοήθεια από κράτη μέλη και από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα μέσω του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ που έχει 
δημιουργηθεί δυνάμει της οδηγίας 
2007/779/ΕΚ του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο το κατά πόσο η αίτηση βοήθειας θα πρέπει να υπόκειται σε νομοθετική 
διάταξη, επομένως η παρούσα παράγραφος μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 439
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εξέλιξη της αντιμετώπισης 
της έκτακτων αναγκών, το κράτος μέλος 
συλλέγει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πλήρη ανάλυση του 
ατυχήματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται παρατίθενται λεπτομερώς στο 
κεφάλαιο V, επομένως η παρούσα παράγραφος μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 440
Ivo Belet



AM\911374EL.doc 195/292 PE494.690v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εξέλιξη της αντιμετώπισης της 
έκτακτων αναγκών, το κράτος μέλος 
συλλέγει τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για την πλήρη ανάλυση του ατυχήματος.

4. Κατά την εξέλιξη της αντιμετώπισης της 
έκτακτων αναγκών, το κράτος μέλος 
μεριμνά για τη συλλογή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την πλήρη ανάλυση 
του ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 441
Vicky Ford

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 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα πιθανώς 
επηρεαζόμενα κράτη μέλη ή γειτονικές
τρίτες χώρες κατά την κατάρτιση των 
εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών και συμφωνούν σε 
διευθετήσεις προς συντονισμό της 
υλοποίησης των σχεδίων αυτών 
προκειμένου να διευκολύνουν μια από 
κοινού αντιμετώπιση ατυχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται ούτε κρίνεται σκόπιμο να εμπλέκεται η Επιτροπή σε διμερείς συμφωνίες και 
διευθετήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ατυχήματος, αρκεί να γνωρίζει την ύπαρξη 
των συμφωνιών.
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Τροπολογία 442
Vicky Ford

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.

Or. en

Τροπολογία 443
Vicky Ford

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.

Or. en

Τροπολογία 444
Vicky Ford
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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 
του οποίου ενεργοποιείται το σχέδιο 
έκτακτων αναγκών ενημερώνει αμελλητί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που 
ενδέχεται να επηρεαστούν από την 
έκτακτη ανάγκη.

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

Or. en

Τροπολογία 445
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
του παρόντος κανονισμού από τον κλάδο 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη στη δικαιοδοσία των 
οποίων εμπίπτουν υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου θεσπίζουν κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
του παρόντος κανονισμού από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την 
επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 446
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού για 
την προσαρμογή των απαιτήσεων με τις 
τελευταίες συναφείς τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις διαδικασίες των παραρτημάτων I-
VI.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού για 
την προσαρμογή των απαιτήσεων με τις 
τελευταίες συναφείς τεχνολογικές εξελίξεις 
και τις διαδικασίες του παραρτήματος VI, 
σημεία 3, 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 447
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού 
για τη διασφάλιση της ακριβούς 
εφαρμογής των απαιτήσεων του 
κανονισμού όσον αφορά:

διαγράφεται

α) τα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται στο πλαίσιο κοινοποίησης 
μελέτης ή έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων, τα οποία εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2, 3, 6·
β) την κοινοποίηση φρέατος / 
συνδυασμένων λειτουργιών, που 
εξειδικεύεται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 4 
και 7·
γ) τις απαιτήσεις για τη λειτουργία και 
οργάνωση των αρμόδιων αρχών, οι 
οποίες εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
και
«ΕΙΤΕ ΛΕΙΠΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΙΤΕ 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ 
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ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ. »
δ) τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
πρόληψη μεγάλων κινδύνων από τους 
φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίες 
εξειδικεύονται στο παράρτημα IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αυτά τα στοιχεία υπόκεινται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα είναι δύσκολο να 
τυγχάνουν σε τακτική βάση επικαιροποίησης προς αντικατοπτρισμό των σχετικών αλλαγών 
υλικού, τεχνικής ή εξοπλισμού που μπορεί να χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Τα παραρτήματα 
πρέπει συνεπώς να ορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις και πρέπει να ζητείται από τις αρμόδιες αρχές 
να επικαιροποιούν και βελτιώνουν τα πρότυπα, ενέργειες που μπορεί να εμπλέκουν πρόσθετες 
απαιτήσεις για πληροφόρηση πέραν εκείνων που εμφαίνονται στα παραρτήματα.

Τροπολογία 448
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού για 
τη διασφάλιση της ακριβούς εφαρμογής 
των απαιτήσεων του κανονισμού όσον 
αφορά:

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την ομάδα 
εποπτείας της ΕΕ, τον κλάδο και τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζομένων  
για τη διασφάλιση της ακριβούς 
εφαρμογής των απαιτήσεων του 
κανονισμού όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 449
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 εκχωρείται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιταχθεί σε αυτή την ανανέωση το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 450
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 εκχωρείται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 34 
εκχωρείται στην Επιτροπή για χρονικό 
διάστημα τριών ετών από …*.
*Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν διατηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, θα πρέπει να θεσπίζονται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

Τροπολογία 451
Vicky Ford



AM\911374EL.doc 201/292 PE494.690v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 34 τίθεται 
σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 34 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 452
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
της οδηγίας αυτής αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Πριν να τροποποιήσει την οδηγία 
2004/35/ΕΚ η Επιτροπή προβαίνει σε 
αποτίμηση αντικτύπου για να 
διαπιστώσει πώς η διεύρυνση του 
γεωγραφικού πεδίου που καλύπτει η 
οδηγία θα επηρεάσει όλους τους τομείς 
θαλασσίων δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει πλήρη διαβούλευση με τους 
σχετικούς τομείς, περιλαμβανομένων της 
αλιείας και των ασφαλίσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) ισχύει για όλους τους τομείς που 
δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, όχι μόνον τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
Οιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού θα έχει αναπόφευκτα συνέπειες για άλλους τομείς που 
δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, ιδίως την αλιεία. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η 
οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη συνεχίζει να έχει πεδίο λειτουργίας, να εφαρμόζεται στην 
πράξη και να είναι αποτελεσματική για τους σχετικούς τομείς.

Τροπολογία 453
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
της οδηγίας αυτής αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Για τους σκοπούς υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) της οδηγίας αυτής αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Τροπολογία στην οδηγία 2008/99/ΕΚ 
σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
Η οδηγία 2008/99/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(1) Στο άρθρο 3, τροποποιείται το 
ακόλουθο στοιχείο:
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η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την 
ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού 
ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης 
περιοχής, περιλαμβανομένου μεγάλου 
ατυχήματος που προκαλείται από 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου·
(2) Στο παράρτημα Α, προστίθεται η εξής 
περίπτωση:
«– Οδηγία XX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικού αερίου».

Or. en

Τροπολογία 455
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37α
Εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

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.
Έως την 20ή Δεκεμβρίου 2013 η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τους κατάλληλους 
μηχανισμούς διασφάλισης ότι εταιρείες 
με έδρα εντός της ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο 
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επίπεδο σύμφωνα προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 456
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα 
οδηγία εντός [3] ετών από την έναρξη 
ισχύος της, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η νομοθετική πράξη είναι οδηγία, ενδεχομένως να αρμόζει χρονικό διάστημα 3 ετών.

Τροπολογία 457
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό εντός τριών ετών από την 
έναρξη ισχύος του, με τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις:

Or. en

Τροπολογία 458
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι φορείς εκμετάλλευσης μη 
παραγωγικών εγκαταστάσεων για τις 
οποίες έχει συναφθεί σχετική σύμβαση 
αλλά οι οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί 
ακόμη στη θέση τους συμμορφώνονται 
πλήρως με τον παρόντα κανονισμό εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του ή 
νωρίτερα κατόπιν συμφωνίας με την 
αρμόδια αρχή.

α) Οι φορείς εκμετάλλευσης μη 
παραγωγικών εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα 
οδηγία εντός [2] ετών από την έναρξη 
ισχύος της ή νωρίτερα κατόπιν συμφωνίας 
με την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η νομοθετική πράξη είναι οδηγία, ενδεχομένως να αρμόζει χρονικό διάστημα 2 ετών.

Τροπολογία 459
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
προγραμματισμένων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 
συμφωνία με την αρμόδια αρχή και, σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του.

β) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
προγραμματισμένων εγκαταστάσεων 
παραγωγής συμμορφώνονται πλήρως με 
την παρούσα οδηγία, εκτός εάν υπάρξει 
διαφορετική συμφωνία με την αρμόδια 
αρχή και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
εντός [2] ετών από την έναρξη ισχύος της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η νομοθετική πράξη είναι οδηγία, ενδεχομένως να αρμόζει χρονικό διάστημα 2 ετών.
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Τροπολογία 460
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
προγραμματισμένων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 
συμφωνία με την αρμόδια αρχή και, σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του.

β) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
προγραμματισμένων εγκαταστάσεων 
παραγωγής συμμορφώνονται πλήρως με 
τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρξει 
διαφορετική συμφωνία με την αρμόδια 
αρχή και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του.

Or. en

Τροπολογία 461
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συμμορφώνονται πλήρως με τον παρόντα 
κανονισμό εντός τριών μηνών από την 
έναρξη ισχύος του ή νωρίτερα κατόπιν 
συμφωνίας με την αρμόδια αρχή.

γ) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα 
οδηγία εντός [12] μηνών από την έναρξη 
ισχύος της ή νωρίτερα κατόπιν συμφωνίας 
με την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η νομοθετική πράξη είναι οδηγία, ενδεχομένως να αρμόζει χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Τροπολογία 462
Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την έγκριση από την ΕΕ των 
διατάξεων σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική ασφάλεια, τα κράτη 
μέλη ορίζουν ποια μέσα (μεταξύ άλλων 
ασφάλεια, αποθεματικά ταμεία, 
τραπεζικές εγγυήσεις και/ή συμμερισμός 
επικινδυνότητας) ενδείκνυνται 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα αποδεικνύουν 
ότι μπορούν να πληρώσουν για τις 
συνέπειες ζημίας που προκαλούν οι 
δραστηριότητές τους σε όλα τα στάδια 
των υπερπόντιων έργων (εξερεύνηση, 
λειτουργία και παροπλισμός).  Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν το αργότερο ένα έτος 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τα μέσα που έχουν 
οριστεί.

Or. en

Τροπολογία 463
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή του κοινού σε σχέση με τις 
άδειες βάσει της οδηγίας 94/22/ΕΚ

Συμμετοχή του κοινού δυνάμει της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ, της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ, της οδηγίας 92/43/ΕΚ και 
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στα σχόλια επί του άρθρου 5, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται 
στις υφιστάμενες απαιτήσεις για συμμετοχή του κοινού.  Ως εκ τούτου ο τίτλος τροποποιήθηκε 
αναλόγως.
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Τροπολογία 464
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα, 
όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα, σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων αδειοδότησης σε κράτη μέλη και 
να διατίθενται στο κοινό οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις, μέσω του ιστότοπου των 
αρμόδιων αρχών ή μέσω άλλων 
πρόσφορων μέσων, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, σχετικά 
με την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης σε 
κράτη μέλη και να διατίθενται στο κοινό οι 
σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εν 
λόγω προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·

Or. ro

Τροπολογία 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα, 
όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά 
είναι διαθέσιμα, σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων αδειοδότησης σε κράτη μέλη και 
να διατίθενται στο κοινό οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα, 
όπως, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά 
μέσα, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων 
αδειοδότησης σε κράτη μέλη και να 
διατίθενται στο κοινό οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·
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Or. lt

Τροπολογία 466
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα, 
όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα, σχετικά με την υποβολή 
αιτήσεων αδειοδότησης σε κράτη μέλη 
και να διατίθενται στο κοινό οι σχετικές
πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·

α) να ενημερώνεται το κοινό, με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα, 
όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα, σχετικά με την υποβολή των 
συναφών αιτήσεων σε κράτη μέλη και να 
διατίθενται στο κοινό οι σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν τις εν λόγω 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, πληροφοριών σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής του κοινού και με 
τον φορέα στον οποίο μπορεί το κοινό να 
υποβάλλει παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της λέξης «αδειοδότησης», προκειμένου οι διατάξεις να αφορούν και άλλες συναφείς 
αιτήσεις.

Τροπολογία 467
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το κοινό να έχει το δικαίωμα να 
διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν 
όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν 
από τη λήψη των αποφάσεων επί των 

β) το κοινό να έχει το δικαίωμα να 
διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν 
όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν 
από τη λήψη των αποφάσεων επί των 
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αιτήσεων αδειοδότησης· αιτήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της λέξης «αδειοδότησης» – βλ. σχόλιο επί του σημείου 1 στοιχείο α.

Τροπολογία 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις και 
γνώμες του κοινού, το κράτος μέλος να 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν και τους λόγους 
και εκτιμήσεις επί των οποίων βασίζονται 
οι εν λόγω αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης 
όσον αφορά τη διαδικασία συμμετοχής του 
κοινού.

δ) αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις και 
γνώμες του κοινού, το κράτος μέλος να 
ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν και τους λόγους 
και εκτιμήσεις επί των οποίων βασίζονται 
οι εν λόγω αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης 
όσον αφορά τη διαδικασία συμμετοχής του 
κοινού.

Or. lt

Τροπολογία 469
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρέχονται εύλογα χρονοδιαγράμματα 
που προβλέπουν επαρκή χρόνο για καθένα 
από τα διάφορα στάδια συμμετοχής του 
κοινού. Το κράτος μέλος καθορίζει το 
κοινό που δικαιούται να συμμετέχει για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 

2. Παρέχονται εύλογα χρονοδιαγράμματα 
που προβλέπουν επαρκή χρόνο για καθένα 
από τα διάφορα στάδια συμμετοχής του 
κοινού. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το 
κοινό που δικαιούται να συμμετέχει για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
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επιβάλλονται βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας, όπως είναι οι οργανώσεις που 
προάγουν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ασφάλεια στην 
ανοικτή θάλασσα.

επιβάλλονται βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας, όπως είναι οι οργανώσεις που 
προάγουν την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την ασφάλεια στην 
ανοικτή θάλασσα.

Or. en

Τροπολογία 470
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – επικεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις περί εγγράφων σχετικών με 
τη διαδικασία συναίνεσης

Πληροφορίες που υποβάλλονται με την 
κοινοποίηση μελέτης ή μετεγκατάστασης 
για παραγωγική εγκατάσταση

Or. en

Τροπολογία 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – επικεφαλίδα 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις για πληροφορίες που 
ορίζονται στο παρόν παράρτημα 
συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις. Οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
εξελίξεις στις ορθές 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. Η ευρωπαϊκή ομάδα 
εποπτείας υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
συνιστά ένα μέσο εντοπισμού και 
επιμερισμού αυτών των εξελίξεων.



PE494.690v01-00 212/292 AM\911374EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 472
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση μελέτης για παραγωγική 
εγκατάσταση βάσει του άρθρου 9 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω 
πληροφορίες:

Οι κοινοποιήσεις μελέτης και 
μετεγκατάστασης για προτεινόμενη 
παραγωγική εγκατάσταση βάσει του 
άρθρου 9 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 
κατωτέρω πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 473
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) περιγραφή της μεθόδου μελέτης που 
εφαρμόστηκε, των σχετικών προτύπων 
που χρησιμοποιήθηκαν και των 
μελετητικών επιλογών που προέκυψαν με
την εν λόγω μέθοδο·

(2) περιγραφή του σκεπτικού της μελέτης 
και της μεθόδου για τις λειτουργίες 
παραγωγής, από την αρχική σύλληψη έως 
το σχέδιο που υποβλήθηκε ή την επιλογή 
υφιστάμενης εγκατάστασης, των σχετικών 
προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν και των 
μελετητικών ιδεών που συμπεριλήφθηκαν 
στην εν λόγω μέθοδο·

Or. en

Τροπολογία 474
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η 
μελετητική ιδέα μειώνει την 
επικινδυνότητα μεγάλων κινδύνων σε 
αποδεκτό επίπεδο·

(4) στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η 
μελετητική ιδέα μειώνει την 
επικινδυνότητα μεγάλων κινδύνων σε 
αποδεκτό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – 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, λαμβάνοντας 
υπόψη την ηλικία της εγκατάστασης και 
την προβλεπόμενη μελλοντική διάρκεια 
ζωής της·

Or. en

Τροπολογία 476
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) γενική περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας με το οποίο θα 
διατηρείται η αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης που θα 
επιλεγεί.

(7) γενική περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας με το οποίο θα 
διατηρείται η αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση πρέπει να ξεκινά με την πρώτη ευκαιρία, διαφορετικά δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Τροπολογία 477
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) γενική περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας με το οποίο θα 
διατηρείται η αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
ανεξάρτητης επαλήθευσης που θα 
επιλεγεί.

(7) γενική περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας με το οποίο θα 
διατηρείται η αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων μέτρων ελέγχου της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 478
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) περιγραφή των διευθετήσεων για την 
ανεξάρτητη επαλήθευση και έναν αρχικό 
κατάλογο κρίσιμων για την ασφάλεια 
στοιχείων και της απαιτούμενης επίδοσης 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 479
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) όταν μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής πρόκειται να μεταφερθεί σε 
νέα τοποθεσία προς εξυπηρέτηση 
διαφορετικής δραστηριότητας 
παραγωγής, αιτιολόγηση που να 
αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση είναι 
κατάλληλη για την προτεινόμενη 
δραστηριότητα παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 480
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) όταν μια μη παραγωγική 
εγκατάσταση πρόκειται να μετατραπεί σε 
παραγωγική, αιτιολόγηση που να 
αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση 
ενδείκνυται για μετατροπή σε 
παραγωγική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 481
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) περιγραφή της εγκατάστασης και της 
συνδεδεμένης υποδομής και 

(3) περιγραφή της εγκατάστασης και κάθε 
σύνδεσης αυτής με άλλες εγκαταστάσεις 
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οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών, 
συμπεριλαμβανομένων των φρεάτων που 
σχετίζονται με αυτήν·

ή συνδεδεμένης υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 482
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – 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, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε
περιορισμών που τίθενται στις ασφαλείς 
επιχειρήσεις για λόγους
περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς ή 
σχετικούς με τον θαλάσσιο βυθό, 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· στα 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται 
εκτίμηση τυχόν χάσματος αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας·

Or. en

Τροπολογία 483
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι 

(4) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι 
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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·

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 σε αποδεκτό επίπεδο της 
επικινδυνότητας να επέλθει συμβάν που 
συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για 
πρόσωπα και για το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 484
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα και 
τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του 
ελέγχου φρεάτων, της ασφάλειας των 
διαδικασιών, του περιορισμού επικίνδυνων 
ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και 
έκρηξης, της προστασίας του εργατικού 
δυναμικού από επικίνδυνες ουσίες, καθώς 
και της προστασίας του περιβάλλοντος από 
αρχόμενο μεγάλο ατύχημα που ενέχει 
μεγάλους κινδύνους (σε εναρμόνιση με το 
εσωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών 
βάσει του παραρτήματος V)·

(6) λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό 
και τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του 
ελέγχου φρεάτων (κατά περίπτωση), της 
ασφάλειας των διαδικασιών, του 
περιορισμού επικίνδυνων ουσιών, της 
πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της 
προστασίας του εργατικού δυναμικού από 
επικίνδυνες ουσίες, καθώς και της 
προστασίας του περιβάλλοντος από 
αρχόμενο μεγάλο ατύχημα που ενέχει 
μεγάλους κινδύνους (σε εναρμόνιση με το 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών βάσει του 
παραρτήματος V)·

Or. en

Τροπολογία 485
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για την προστασία προσώπων από 
μεγάλους κινδύνους πάνω στην 
πλατφόρμα και για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσής τους 
και σχετικά με τη συντήρηση των 
συστημάτων ελέγχου για την πρόληψη 
ζημιών στην εγκατάσταση και στο 
περιβάλλον σε περίπτωση που, λόγω 
εκκένωσης, έχει αποχωρήσει όλο το 
προσωπικό·

(7) λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για την προστασία προσώπων από 
μεγάλους κινδύνους πάνω στην 
εγκατάσταση και για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσής τους 
και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη συντήρηση 
των συστημάτων ελέγχου για την πρόληψη 
ζημιών στην εγκατάσταση και στο 
περιβάλλον σε περίπτωση που, λόγω 
εκκένωσης, έχει αποχωρήσει όλο το 
προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 486
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) σχετικοί κώδικες, πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές που 
χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και 
θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης·

(8) λεπτομέρειες όσον αφορά σχετικούς 
κώδικες, πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές που χρησιμοποιούνται κατά την 
κατασκευή και θέση σε λειτουργία της 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 487
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
διαχείρισης ασφαλείας για λειτουργίες, 
συντήρηση, τροποποίηση και 

(9) περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας για τις λειτουργίες, 
τη συντήρηση και την τροποποίηση·
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μηχανισμούς επαλήθευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
επιχειρησιακών περιορισμών της 
εγκατάστασης που θα ελέγχεται από το 
σύστημα διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στον κατάλογο των απαιτήσεων από το άρθρο 9.

Τροπολογία 488
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό 
επαλήθευσης βάσει της ενότητας 5 σημείο 
2 του παρόντος παραρτήματος.

(10) λεπτομέρειες σχετικά με το 
μηχανισμό επαλήθευσης βάσει της 
ενότητας 5 σημείο 2 του παρόντος 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 489
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται 
με τις απαιτήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνονται σύμφωνα με 
άλλη εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, 
ιδίως με τις οδηγίες 92/91/ΕΚ και 
85/337/ΕΟΚ·

(12) τυχόν πληροφορίες οι οποίες 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων της οδηγίας 
92/91/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 490
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) σχετικά με τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου που 
πρόκειται να εκτελούνται από την 
εγκατάσταση, μια συνοδευτική περιγραφή 
των περιβαλλοντικών πτυχών που 
πιθανώς να επηρεαστούν σημαντικά, μια 
αξιολόγηση των διαπιστωθεισών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα 
της έκλυσης ρύπων στο περιβάλλον και 
μια περιγραφή των τεχνικής και μη 
τεχνικής φύσεως μέτρων που 
προβλέπονται για την πρόληψη, τον 
περιορισμό ή την αντιστάθμιση αυτών 
των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης, μέτρα που μπορεί 
να καλύπτονται από την περιγραφή και 
αξιολόγηση δυνάμει της οδηγίας 
85/337/ΕΚ και εγκρίνονται από την 
αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 491
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) ένα συνοδευτικό εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών βάσει 
του άρθρου 12·

Or. en
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Τροπολογία 492
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) 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·

(5) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι 
έχουν εκτιμηθεί η πιθανότητα να συμβούν 
και οι συνέπειές τους,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
περιορισμών που τίθενται στις ασφαλείς 
επιχειρήσεις για λόγους 
περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς ή 
σχετικούς με τον θαλάσσιο βυθό, 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· στα 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται 
εκτίμηση του χάσματος αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας·

Or. en

Τροπολογία 493
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) 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 

(5) 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 και τα ζωτικά στοιχεία 
ασφαλείας είναι και θα συνεχίσουν να
είναι κατάλληλα για τη μείωση σε 
αποδεκτό επίπεδο της επικινδυνότητας να 
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πρόσωπα και για το περιβάλλον· επέλθει συμβάν που συνεπάγεται μεγάλους 
κινδύνους για πρόσωπα και για το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 494
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα και 
τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του 
ελέγχου φρεάτων, της ασφάλειας των 
διαδικασιών, του περιορισμού επικίνδυνων 
ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και 
έκρηξης, της προστασίας του εργατικού 
δυναμικού από επικίνδυνες ουσίες, καθώς 
και της προστασίας του περιβάλλοντος από 
αρχόμενο μεγάλο ατύχημα που ενέχει 
μεγάλους κινδύνους (σε εναρμόνιση με το 
εσωτερικό σχέδιο έκτακτων αναγκών 
βάσει του παραρτήματος V)·

(6) λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα και 
τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του 
ελέγχου φρεάτων (κατά περίπτωση) και
της ασφάλειας των διαδικασιών, του 
περιορισμού επικίνδυνων ουσιών, της 
πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της 
προστασίας του εργατικού δυναμικού από 
επικίνδυνες ουσίες, καθώς και της 
προστασίας του περιβάλλοντος από 
αρχόμενο μεγάλο ατύχημα που ενέχει 
μεγάλους κινδύνους (σε εναρμόνιση με το 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών βάσει του 
παραρτήματος V)·

Or. en

Τροπολογία 495
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για την προστασία προσώπων από 
μεγάλους κινδύνους πάνω στην 
πλατφόρμα και για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσής τους 

(7) λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για την προστασία προσώπων από 
μεγάλους κινδύνους πάνω στην 
εγκατάσταση και για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσής τους 
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και σχετικά με τη συντήρηση των 
συστημάτων ελέγχου για την πρόληψη 
ζημιών στην εγκατάσταση και στο 
περιβάλλον σε περίπτωση που, λόγω 
εκκένωσης, έχει αποχωρήσει όλο το 
προσωπικό·

και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη συντήρηση 
των συστημάτων ελέγχου για την πρόληψη 
ζημιών στην εγκατάσταση και στο 
περιβάλλον σε περίπτωση που, λόγω 
εκκένωσης, έχει αποχωρήσει όλο το 
προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 496
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) σχετικοί κώδικες, πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές που 
χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και 
θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης·

(8) λεπτομέρειες όσον αφορά σχετικούς 
κώδικες, πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές που χρησιμοποιούνται κατά την 
κατασκευή και θέση σε λειτουργία της 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 497
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι για 
όλες τις δραστηριότητες που είναι ικανή να 
εκτελεί η εγκατάσταση και ότι έχει μειωθεί 
σε αποδεκτό επίπεδο η επικινδυνότητα να 
επέλθει συμβάν που συνεπάγεται μεγάλους 
κινδύνους για πρόσωπα και για το 
περιβάλλον·

(9) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
προσδιοριστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι για 
όλες τις λειτουργίες που είναι ικανή να 
εκτελεί η εγκατάσταση και ότι έχει μειωθεί 
σε αποδεκτό επίπεδο η επικινδυνότητα να 
επέλθει συμβάν που συνεπάγεται μεγάλους 
κινδύνους για πρόσωπα και για το 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 498
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) λεπτομέρειες σχετικά με τους
περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς και 
οφειλόμενους στον θαλάσσιο πυθμένα 
περιορισμούς της ασφάλειας των 
λειτουργιών και σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας 
λόγω κινδύνων οφειλόμενων στον 
θαλάσσιο πυθμένα και στη θάλασσα, όπως 
αγωγοί και αγκυροβόλια γειτονικών 
εγκαταστάσεων·

(10) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν
περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς και 
οφειλόμενους στον θαλάσσιο πυθμένα 
περιορισμούς της ασφάλειας των 
λειτουργιών και σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας 
λόγω κινδύνων οφειλόμενων στον 
θαλάσσιο πυθμένα και στη θάλασσα, όπως 
αγωγοί και τα αγκυροβόλια γειτονικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 499
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) επισκόπηση της πολιτικής 
πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων του 
φορέα εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 
18·

Or. en

Τροπολογία 500
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
διαχείρισης ασφαλείας για λειτουργίες, 
συντήρηση και τροποποίηση·

(11) περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας για τις λειτουργίες, 
τη συντήρηση και την τροποποίηση της 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 501
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) πληροφορίες σχετικά με το 
μηχανισμό επαλήθευσης βάσει της 
ενότητας 5 σημείο 2 του παρόντος 
παραρτήματος·

(12) λεπτομέρειες σχετικά με το 
μηχανισμό επαλήθευσης βάσει της 
ενότητας 5 σημείο 2 του παρόντος 
παραρτήματος·

Or. en

Τροπολογία 502
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) τυχόν άλλες συναφείς λεπτομέρειες, 
λόγου χάρη όταν δύο ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις λειτουργούν σε συνδυασμό 
με τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα 
μεγάλων κινδύνων σε οποιαδήποτε από τις 
εγκαταστάσεις ή σε όλες·

(13) τυχόν άλλες συναφείς λεπτομέρειες, 
λόγου χάρη όταν δύο ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις λειτουργούν σε συνδυασμό 
με τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα 
μεγάλων κινδύνων σε οποιαδήποτε από τις 
εγκαταστάσεις ή σε όλες·

Or. en
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Τροπολογία 503
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – 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 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης.

(14) τυχόν πληροφορίες οι οποίες 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων της οδηγίας 
92/91/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στον κατάλογο των απαιτήσεων από το άρθρο 9.

Τροπολογία 504
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) σχετικά με τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου που 
πρόκειται να εκτελούνται από την 
εγκατάσταση, μια συνοδευτική περιγραφή 
των περιβαλλοντικών πτυχών που 
πιθανώς να επηρεαστούν σημαντικά, μια 
αξιολόγηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν 
εντοπισθεί, ιδιαίτερα της έκλυσης ρύπων 
στο περιβάλλον και μια περιγραφή των 
τεχνικής και μη τεχνικής φύσεως μέτρων 
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που προβλέπονται για την πρόληψη, τον 
περιορισμό ή την αντιστάθμιση αυτών 
των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης, μέτρα που μπορεί 
να καλύπτονται από την περιγραφή και 
αξιολόγηση δυνάμει της οδηγίας 
85/337/ΕΚ και εγκρίνονται από την 
αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 505
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) ένα συνοδευτικό εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών βάσει 
του άρθρου 12·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κείμενο που μεταφέρθηκε από το άρθρο 9.  Θα πρέπει να πρόκειται για ξεχωριστή απαίτηση, 
καθώς θα αποτελεί επιχειρησιακό έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

Τροπολογία 506
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση φρέατος βάσει του άρθρου 
13 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
κατωτέρω πληροφορίες:

Η κοινοποίηση λειτουργιών φρέατος βάσει 
του άρθρου 13 περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις κατωτέρω πληροφορίες:

Or. en
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Τροπολογία 507
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) την ονομασία της εγκατάστασης που θα 
χρησιμοποιηθεί και το όνομα του 
ιδιοκτήτη·

(2) την ονομασία της εγκατάστασης που θα 
χρησιμοποιηθεί και το όνομα και τη 
διεύθυνση του ιδιοκτήτη της 
εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 508
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) σχετικά με τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου που 
πρόκειται να εκτελούνται από την 
εγκατάσταση, μια συνοδευτική περιγραφή 
των περιβαλλοντικών πτυχών που 
πιθανώς να επηρεαστούν σημαντικά, μια 
αξιολόγηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν 
εντοπισθεί, ιδιαίτερα της έκλυσης ρύπων 
στο περιβάλλον και μια περιγραφή των 
τεχνικής και μη τεχνικής φύσεως μέτρων 
που προβλέπονται για την πρόληψη, τον 
περιορισμό ή την αντιστάθμιση αυτών 
των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης, μέτρα που μπορεί 
να καλύπτονται από την περιγραφή και 
αξιολόγηση δυνάμει της οδηγίας 
85/337/ΕΚ και εγκρίνονται από την 
αρμόδια αρχή·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αφορά τη συναφή ΕΠΕ που θα πρέπει να υποβάλλεται ως ξεχωριστό έγγραφο, εφόσον 
ενδέχεται να έχει ήδη επανεξεταστεί ξεχωριστά.

Τροπολογία 509
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) ένα συνοδευτικό εσωτερικό σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών βάσει 
του άρθρου 12·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στον κατάλογο των απαιτήσεων από το άρθρο 9.

Τροπολογία 510
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν το 
φρέαρ και κάθε σύνδεση με άλλα φρέατα 
ή άλλα σχέδια ανάπτυξης·

(3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν το 
φρέαρ και κάθε σύνδεση με 
εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένη υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 511
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
εργασιών στο φρέαρ, περιλαμβανομένης 
και της περιόδου λειτουργίας του, την 
επαλήθευση των φραγμών για την 
πρόληψη της απώλειας ελέγχου του 
φρέατος, καθώς και την προβλεπόμενη 
κατάσταση του φρέατος κατά την 
ολοκλήρωση των λειτουργιών·

(4) λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα 
εργασιών του φρέατος, 
συμπεριλαμβανομένων των φραγμών για 
την πρόληψη της απώλειας ελέγχου του 
φρέατος (εξοπλισμός, ρευστά γεώτρησης 
και τσιμέντο κ.λπ.), τον έλεγχο της 
κατεύθυνσης της διαδρομής του φρέατος, 
καθώς και τους περιορισμούς της 
ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με την 
εκτίμηση κινδύνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση λόγω σημαντικής αλληλοεπικάλυψης.

Τροπολογία 512
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΡΕΑΤΟΣ 
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
λειτουργίες φρέατος βάσει του άρθρου 13 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω 
πληροφορίες:
(1) όνομα και διεύθυνση του φορέα 
εκμετάλλευσης·
(2) την ονομασία της εγκατάστασης και 
το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη 
της εγκατάστασης·
(3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν το 
φρέαρ και κάθε σύνδεση με 
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εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένη υποδομή·
(4) σύνοψη των λειτουργιών που 
εκτελέστηκαν από την έναρξη των 
δραστηριοτήτων ή από την ημερομηνία 
υποβολής της προηγούμενης έκθεσης·
(5) διάμετρος και πραγματικό 
κατακόρυφο και μετρούμενο βάθος:
α) κάθε γεώτρησης· και
β) τυχόν επικάλυψης που εφαρμόστηκε·
(6) η πυκνότητα των ρευστών γεώτρησης 
κατά τη στιγμή υποβολής της έκθεσης· 
και
(7) στην περίπτωση δραστηριοτήτων σε 
υφιστάμενο φρέαρ, η τρέχουσα 
λειτουργική του κατάσταση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία θα πρέπει να απαιτεί τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις λειτουργίες φρέατος, όπου 
υπάρχει κίνδυνος έκλυσης υδρογονανθράκων.

Τροπολογία 513
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη του 
φρέατος, συμπεριλαμβανομένων των 
φραγμών για την πρόληψη της απώλειας 
ελέγχου του φρέατος (εξοπλισμός, ρευστά 
γεώτρησης και τσιμέντο κ.λπ.), τον έλεγχο 
της κατεύθυνσης της διαδρομής του 
φρέατος, καθώς και τους περιορισμούς 
της ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με 
την εκτίμηση κινδύνων·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο συγχωνεύθηκε με το παράρτημα ΙΙ μέρος 4 παράγραφος 4, καθώς υπήρχε 
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δύο παραγράφων.

Τροπολογία 514
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαμόρφωση του φρέατος κατά το πέρας 
των λειτουργιών – δηλαδή, μόνιμη ή
προσωρινή εγκατάλειψη· και κατά την 
ολοκλήρωση για μελλοντική χρήση·

(8) λεπτομέρειες σχετικά με την 
προτεινόμενη διαμόρφωση του φρέατος 
κατά το πέρας των λειτουργιών – δηλαδή, 
προσωρινή αναστολή λειτουργίας ή 
μόνιμη εγκατάλειψη· και το εάν έχει 
προστεθεί στο φρέαρ εξοπλισμός 
παραγωγής για μελλοντική χρήση·

Or. en

Τροπολογία 515
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) όταν πρόκειται για υπάρχον φρέαρ, 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με το 
ιστορικό και την κατάστασή του·

(9) όταν πρόκειται για υπάρχον φρέαρ, 
πληροφορίες για το ιστορικό και την 
κατάστασή του·

Or. en

Τροπολογία 516
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) όταν πρόκειται για φρέαρ μέσω μη 
παραγωγικής εγκατάστασης, τις κατωτέρω 
πρόσθετες πληροφορίες:

(11) όταν πρόκειται για φρέαρ που 
πρόκειται να κατασκευαστεί, να 
τροποποιηθεί ή να συντηρηθεί μέσω μη 
παραγωγικής εγκατάστασης, τις κατωτέρω 
πρόσθετες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 517
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λεπτομέρειες σχετικά με τις
μετεωρολογικές, θαλάσσιες και σχετικές 
με το θαλάσσιο βυθό συνθήκες στην εν 
λόγω τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν φυσικών εμποδίων, όπως αγωγών,

α) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν
περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς και 
οφειλόμενους στον θαλάσσιο βυθό 
περιορισμούς της ασφάλειας των 
λειτουργιών και σχετικά με τις ρυθμίσεις 
για τον προσδιορισμό της 
επικινδυνότητας λόγω κινδύνων 
οφειλόμενων στον θαλάσσιο πυθμένα και 
τη θάλασσα, όπως αγωγών και 
αγκυροβολίων γειτονικών 
εγκαταστάσεων,

Or. en

Τροπολογία 518
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται 
με τις απαιτήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνονται σύμφωνα με 

(2) τυχόν πληροφορίες οι οποίες 
σχετίζονται με άλλες απαιτήσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνονται 
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άλλη εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, 
ιδίως με τις οδηγίες 92/91/ΕΚ και 
85/337/ΕΟΚ.

σύμφωνα με τις απαιτήσεις πρόληψης 
μεγάλων ατυχημάτων της οδηγίας
92/91/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται καλύτερη επεξήγηση των απαιτούμενων πληροφοριών προς υποβολή σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ. Η παραπομπή στην οδηγία ΕΠΕ θα πρέπει να μεταφερθεί στο επόμενο τμήμα.

Τροπολογία 519
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πληροί τις 
κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

1. O ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης 
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

Or. en

Τροπολογία 520
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πληροί τις 
κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

1. Ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 521
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πληροί τις 
κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

1. Ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης 
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή του 
φρέατος:

Or. en

Τροπολογία 522
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πληροί τις
κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

1. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πληροί τις 
κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά με την 
απόλυτη ανεξαρτησία του από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος:

Or. en

Τροπολογία 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα·

Or. en

Τροπολογία 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – στοιχείο – α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) δεν διέπεται από καμία σύγκρουση 
συμφερόντων με τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης του φρέατος·

Or. en

Τροπολογία 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 1 – στοιχείο – α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) το ανεξάρτητο τρίτο μέρος και οι 
βοηθοί του δεν έχουν εμπορικό ή 
χρηματοοικονομικό συμφέρον στις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
φορέας εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 526
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα καθήκοντά του δεν απαιτούν να 
εξετάσει πτυχή κρίσιμου στοιχείου 
ασφαλείας ή συγκεκριμένης μονάδας με το 
οποίο ή την οποία έχει ασχοληθεί στο 
παρελθόν, ή που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αντικειμενικότητά του·

α) τα καθήκοντα δεν απαιτούν την 
εξέταση πτυχών κρίσιμου στοιχείου 
ασφαλείας ή συγκεκριμένης μονάδας όπου 
θα μπορούσε να υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων και να επηρεάζεται η 
αντικειμενικότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένους τομείς δεν είναι σαφές ότι εναπόκειται στον φορέα εκμετάλλευσης, και όχι στον 
φορέα επαλήθευσης, να προβεί σε αξιολογήσεις και συναφείς δηλώσεις βάσει ευρημάτων 
ανεξάρτητης επαλήθευσης. Γενικά, θα πρέπει να ορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα 
καθήκοντα των φορέων εκμετάλλευσης. Συμπεριλήφθηκαν ορισμένες προτάσεις αναδιατύπωσης 
για την αντιμετώπιση του εν λόγου ζητήματος.

Τροπολογία 527
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα καθήκοντά του δεν απαιτούν να 
εξετάσει πτυχή κρίσιμου στοιχείου 
ασφαλείας ή συγκεκριμένης μονάδας με το 
οποίο ή την οποία έχει ασχοληθεί στο 
παρελθόν, ή που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αντικειμενικότητά του·

α) τα καθήκοντα δεν απαιτούν την 
εξέταση πτυχών κρίσιμου στοιχείου 
ασφαλείας ή συγκεκριμένης μονάδας με το 
οποίο ή την οποία έχει υπάρξει 
ενασχόληση στο παρελθόν, ή όπου θα 
μπορούσε να υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων ή όπου θα μπορούσε να 
επηρεάζεται η αντικειμενικότητα με 
οιονδήποτε τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 528
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 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 ι αντικειμενικότητά του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορίζει τις απαιτήσεις για το ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Με την παρούσα διατύπωση αποκλείει 
ενδεχομένως πολλούς από τους παραδοσιακούς φορείς επαλήθευσης, που υπάγονται σε 
μεγαλύτερες πολυεθνικές οργανώσεις με πολλαπλή εμπλοκή σε έργα, υλικά ή εξοπλισμό. Η 
Επιτροπή δήλωσε στο NSOAF ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεσή της και η παρούσα τροπολογία 
συνιστά μια απόπειρα επίλυσης αυτού του ζητήματος.

Τροπολογία 529
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 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
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

β) ο φορέας επαλήθευσης είναι επαρκώς 
ανεξάρτητος από σύστημα διοίκησης το 
οποίο είναι, ή ήταν, αρμόδιο για 
οποιαδήποτε συνιστώσα ή πτυχή της 
εξέτασης ή του ανεξάρτητου μηχανισμού 
επαλήθευσης του φρέατος ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο 
του μηχανισμού.

Or. en
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Τροπολογία 530
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 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 
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

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 
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 531
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 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 
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

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 
στο πλαίσιο του μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 532
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πρέπει να 
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ικανότητά του:

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης μεριμνά ότι ο 
ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης είναι 
σε θέση να πληροί τις κατωτέρω 
απαιτήσεις σχετικά με την ικανότητά του:

Or. en

Τροπολογία 533
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πρέπει να 
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ικανότητά του:

2. Ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης
πρέπει να πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις 
σχετικά με την ικανότητά του:

Or. en

Τροπολογία 534
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ανεξάρτητο τρίτο μέρος πρέπει να 
πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις σχετικά 
με την ικανότητά του:

2. Ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης
πρέπει να πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις 
σχετικά με την ικανότητά του:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
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όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 535
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
τρίτου μέρους·

γ) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
φορέα εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 536
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
τρίτου μέρους·

γ) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
φορέα επαλήθευσης·

Or. en

Τροπολογία 537
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επαρκή εξουσιοδότηση του 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους από τον φορέα 
εκμετάλλευσης προκειμένου το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος να είναι σε θέση 
να εκτελεί τα καθήκοντά του επαρκώς.

δ) επαρκή εξουσιοδότηση του 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους από τον φορέα 
εκμετάλλευσης προκειμένου ο 
ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης να 
είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του 
επαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 538
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
τρίτου μέρους·

ε) κατάλληλες ρυθμίσεις για τη ροή 
πληροφοριών μεταξύ του φορέα 
εκμετάλλευσης και του ανεξάρτητου 
φορέα επαλήθευσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 539
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 2 – στοιχείο στ



AM\911374EL.doc 243/292 PE494.690v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επαρκή εξουσιοδότηση του 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους από τον φορέα 
εκμετάλλευσης προκειμένου το 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος να είναι σε θέση 
να εκτελεί τα καθήκοντά του επαρκώς.

στ) επαρκή εξουσιοδότηση του 
ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης από τον 
φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου ο 
φορέας επαλήθευσης να είναι σε θέση να 
εκτελεί τα καθήκοντά του επαρκώς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 540
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 13 
παράγραφος 3, στις σημαντικές αλλαγές 
κοινοποίησης φρέατος συγκαταλέγονται:

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 13 
παράγραφος 3, στις ουσιαστικές αλλαγές 
κοινοποίησης φρέατος συγκαταλέγονται:

Or. en

Τροπολογία 541
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε αλλαγή που ενδέχεται να 
παραβιάζει τους σκοπούς της αρχικής 
μελέτης του προγράμματος γεωτρήσεων, 
ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του φρέατος 

α) κάθε αλλαγή που ενδέχεται να 
τροποποιεί τους σκοπούς της αρχικής 
μελέτης του προγράμματος γεωτρήσεων, 
ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του φρέατος 
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και τους λοιπούς φραγμούς ροής και την 
επαλήθευσή τους·

και τους λοιπούς φραγμούς ροής και την 
επαλήθευσή τους·

Or. en

Τροπολογία 542
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε ουσιαστική αλλαγή της μονάδας ή 
του εξοπλισμού ή του συστήματος 
διαχείρισης ή του φορέα εκμετάλλευσης 
φρέατος που κοινοποιείται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ μέρος 4·

β) κάθε ουσιαστική αλλαγή της μονάδας ή 
του εξοπλισμού ή του συστήματος 
διαχείρισης ή αλλαγή του φορέα 
εκμετάλλευσης φρέατος που κοινοποιείται 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 4·

Or. en

Τροπολογία 543
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σημαντικές αλλαγές πρέπει να 
αναφέρονται στον ανεξάρτητο επιθεωρητή 
φρέατος για περαιτέρω επαλήθευση από 
αυτόν και τα αποτελέσματα της περαιτέρω 
επαλήθευσης πρέπει να κοινοποιούνται
στην αρμόδια αρχή.

Οι ουσιαστικές αλλαγές πρέπει να 
αναφέρονται στον ανεξάρτητο φορέα 
επαλήθευσης για περαιτέρω επαλήθευση 
από αυτόν και τα αποτελέσματα της 
περαιτέρω επαλήθευσης πρέπει να 
διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 544
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν πρόκειται για κοινοποίηση 
φρέατος, αυτή περιλαμβάνει δήλωση από 
τον ανεξάρτητο επιθεωρητή φρεάτων με 
την οποία βεβαιώνεται ότι η εκτίμηση 
επικινδυνότητας που αφορά τη μελέτη του 
φρέατος και τους φραγμούς του για την 
πρόληψη της απώλειας ελέγχου είναι 
κατάλληλη για όλες τις αναμενόμενες 
συνθήκες και περιστάσεις.

4. Όταν πρόκειται για κοινοποίηση 
φρέατος, αυτή περιλαμβάνει δήλωση από 
τον φορέα εκμετάλλευσης έπειτα από 
εξέταση της έκθεσης από τον ανεξάρτητο 
φορέα επαλήθευσης με την οποία 
βεβαιώνεται ότι η εκτίμηση 
επικινδυνότητας που αφορά τη μελέτη του 
φρέατος και τους φραγμούς του για την 
πρόληψη της απώλειας ελέγχου είναι 
κατάλληλη για όλες τις αναμενόμενες 
συνθήκες και περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 545
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δήλωση του ανεξάρτητου τρίτου μέρους
επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα 
στοιχεία ασφαλείας και το σύστημα 
συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα 
είναι, κατάλληλα·

α) δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης 
έπειτα από εξέταση της έκθεσης του 
ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης που 
πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία 
ασφαλείας και το σύστημα συντήρησής 
τους, όπως ορίζονται στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα είναι, 
κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 546
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο  α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δήλωση του ανεξάρτητου τρίτου μέρους 
επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα 
στοιχεία ασφαλείας και το σύστημα 
συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα 
είναι, κατάλληλα·

α) δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης 
έπειτα από εξέταση της έκθεσης του 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους επαλήθευσης 
που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία 
ασφαλείας και το σύστημα συντήρησής 
τους, όπως ορίζονται στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα είναι, 
κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 547
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δήλωση του ανεξάρτητου τρίτου μέρους
επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα 
στοιχεία ασφαλείας και το σύστημα 
συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα 
είναι, κατάλληλα·

α) δήλωση του ανεξάρτητου φορέα 
επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα 
στοιχεία ασφαλείας και το σύστημα 
συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων, είναι, ή θα 
είναι, κατάλληλα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 548
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων τρίτων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 549
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο  β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων τρίτων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 550
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων τρίτων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

β) περιγραφή του μηχανισμού 
επαλήθευσης συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής ανεξάρτητων φορέων 
επαλήθευσης, των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι 
τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο 
μηχανισμό συντηρούνται σωστά και 
παραμένουν σε καλή κατάσταση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαλήθευση από τρίτο μέρος είναι η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική 
όσον αφορά την ανεξαρτησία. Το κείμενο θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα περιθώρια 
ευελιξίας για την οργάνωση μιας ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές
και προδιαγραφές.

Τροπολογία 551
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο 5 
στοιχείο β) περιλαμβάνουν την εξέταση 
και τις απαραίτητες δοκιμές των κρίσιμων 
στοιχείων ασφαλείας από ανεξάρτητα 
πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα, 
επαλήθευση της μελέτης, τα πρότυπα, την 
πιστοποίηση ή άλλο σύστημα εξασφάλισης 
της συμμόρφωσης των κρίσιμων στοιχείων 
ασφαλείας, επιθεώρηση των εν εξελίξει 
εργασιών, υποβολή αναφοράς για κάθε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και 
λήψη διορθωτικών μέτρων από τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

γ) περιγραφή των μέσων επαλήθευσης 
που αναφέρονται στο εδάφιο 5 στοιχείο β) 
τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με τις αρχές που θα 
εφαρμόζονται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων στο πλαίσιο του μηχανισμού 
και τη διαρκή επισκόπηση του 
συστήματος καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της 
εγκατάστασης· την εξέταση και τις 
απαραίτητες δοκιμές των κρίσιμων 
στοιχείων ασφαλείας από ανεξάρτητο 
φορέα επαλήθευσης με κατάλληλα 
προσόντα· την επαλήθευση της μελέτης, τα 
πρότυπα, την πιστοποίηση ή άλλο σύστημα 
εξασφάλισης της συμμόρφωσης των 
κρίσιμων στοιχείων· την επιθεώρηση των 
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εν εξελίξει εργασιών· και την υποβολή 
αναφοράς για κάθε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, καθώς και κάθε 
ενδεχόμενη λήψη διορθωτικών μέτρων 
από τον φορέα εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 552
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – μέρος 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν πρόκειται να γίνουν σημαντικές 
αλλαγές σε εγκατάσταση, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στην αρμόδια αρχή βάσει 
των άρθρων 10 και 11 περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:

Όταν πρόκειται να γίνουν ουσιαστικές 
τροποποιήσεις σε εγκατάσταση, οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια 
αρχή βάσει των άρθρων 10 και 11 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κατωτέρω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις «συνδεδεμένες υποδομές».

Τροπολογία 553
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. όταν πρόκειται για σημαντική 
τροποποίηση, επαρκείς πληροφορίες 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης 
επικαιροποίηση της προηγούμενης 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων και του 
σχετικού εσωτερικού σχεδίου έκτακτων 
αναγκών της εγκατάστασης και να 
αποδειχθεί ότι η επικινδυνότητα μεγάλων 

3. επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η πλήρης επικαιροποίηση 
της προηγούμενης έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων και του σχετικού εσωτερικού 
σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών της εγκατάστασης και να 
αποδειχθεί ότι η επικινδυνότητα μεγάλων 
κινδύνων έχει μειωθεί σε αποδεκτό 
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κινδύνων έχει μειωθεί σε αποδεκτό 
επίπεδο·.

επίπεδο·.

Or. en

Τροπολογία 554
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή της επικινδυνότητας 
μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με την
αποσυναρμολόγηση της εγκατάστασης, 
του συνολικού εκτιθέμενου πληθυσμού και 
των μέτρων ελέγχου επικινδυνότητας·

β) περιγραφή της επικινδυνότητας 
μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με τον 
παροπλισμό της εγκατάστασης, του 
συνολικού εκτιθέμενου πληθυσμού και 
των μέτρων ελέγχου επικινδυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 555
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού 
και για την πρόληψη μεγάλου
περιβαλλοντικού ατυχήματος.

γ) τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού 
και για τη συντήρηση των συστημάτων 
ελέγχου για πρόληψη περιβαλλοντικής 
ζημίας σε περίπτωση που, λόγω 
εκκένωσης, έχει αποχωρήσει όλο το 
προσωπικό.

Or. en

Τροπολογία 556
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) συνοδευτικό έγγραφο που περιέχει 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφορά τη συναφή ΕΠΕ που θα πρέπει να υποβάλλεται ως ξεχωριστό έγγραφο, εφόσον 
ενδέχεται να έχει ήδη επανεξεταστεί.

Τροπολογία 557
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 7 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) περιγραφή του τρόπου συντονισμού 
των συστημάτων διαχείρισης των 
εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στη 
συνδυασμένη λειτουργία με σκοπό τη 
μείωση της επικινδυνότητας μεγάλου 
ατυχήματος·

(3) περιγραφή, με τη μορφή ενδιάμεσου 
εγγράφου εγκεκριμένου από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, του τρόπου 
συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης 
των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στη 
συνδυασμένη λειτουργία με σκοπό τη 
μείωση της επικινδυνότητας μεγάλου 
ατυχήματος σε αποδεκτό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 558
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 7 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) περιγραφή της συνδυασμένης 
λειτουργίας και πρόγραμμα εργασιών, που 
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες της 
αναμενόμενης έναρξης και περάτωσης της 
συνδυασμένης λειτουργίας και αντίγραφο 
συμφωνίας των φορέων εκμετάλλευσης 
που συμμετέχουν στις συνδυασμένες 
λειτουργίες.

(6) περιγραφή της συνδυασμένης 
λειτουργίας και πρόγραμμα εργασιών, που 
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες της 
αναμενόμενης έναρξης της συνδυασμένης 
λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 559
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – επικεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατάξεις από τις αρμόδιες αρχές για τη 
ρύθμιση λειτουργιών που ενέχουν 
μεγάλους κινδύνους

Διατάξεις από τις αρμόδιες αρχές για τη 
ρύθμιση μεγάλων κινδύνων

Or. en

Τροπολογία 560
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του διορισμού 
αρμόδιας αρχής για τα ρυθμιστικά

1. Για τους σκοπούς του διορισμού 
αρμόδιας αρχής για τα καθήκοντα που 
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καθήκοντα που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά την 
ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 561
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οργανωτικές διευθετήσεις που 
καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική 
εκτέλεση όλων των καθηκόντων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων για 
τη ρύθμιση της ασφάλειας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος με ισότιμο 
τρόπο·

α) οργανωτικές διευθετήσεις που 
καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική 
εκτέλεση όλων των καθηκόντων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων για 
τη ρύθμιση της ασφάλειας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος με ισότιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 562
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δήλωση πολιτικής όσον αφορά τους 
στόχους της εποπτείας και επιβολής και 
τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια αρχή θα 
επιτυγχάνει τη διαφάνεια, τη συνοχή, την 
αναλογικότητα και την αντικειμενικότητα 
κατά τη ρύθμιση των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 

β) δήλωση πολιτικής που περιγράφει τους 
στόχους της αρμόδιας αρχής επιβολής και 
τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνει τη 
διαφάνεια, τη συνοχή, την αναλογικότητα 
και την αντικειμενικότητα κατά τη 
ρύθμιση των υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·
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καθιστά σαφή για το κοινό τον 
διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
του ρυθμιστικού φορέα και του φορέα 
εκμετάλλευσης, με τον τελευταίο να έχει 
την πρωταρχική αρμοδιότητα για τον 
έλεγχο της επικινδυνότητας και τον 
πρώτο να είναι αρμόδιος να επαληθεύει 
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει 
επαρκή μέτρα τα οποία θα είναι πιθανώς 
αποτελεσματικά για τον έλεγχο της 
επικινδυνότητας μεγάλων κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 563
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επιχειρησιακές διαδικασίες που 
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η 
αρμόδια αρχή θα επιθεωρεί και θα 
επιβάλλει την εκτέλεση των καθηκόντων 
των φορέων εκμετάλλευσης βάσει του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του τρόπου με τον 
οποίο θα διεκπεραιώνει, θα αξιολογεί και 
θα αποδέχεται εκθέσεις περί μεγάλων 
κινδύνων και κοινοποιήσεις φρεάτων και
του τρόπου με τον οποίο θα καθορίζεται η 
συχνότητα επιθεωρήσεων των μέτρων 
ελέγχου της επικινδυνότητας μεγάλων 
κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών) για δεδομένη 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα·

δ) επιχειρησιακές διαδικασίες που 
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η 
αρμόδια αρχή θα αξιολογεί εκθέσεις περί 
μεγάλων κινδύνων και κοινοποιήσεις 
φρεάτων, θα επιθεωρεί και θα επιβάλλει 
την εκτέλεση των καθηκόντων των φορέων 
εκμετάλλευσης και του τρόπου με τον 
οποίο θα καθορίζεται η συχνότητα 
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων ή 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και αερίου·

Or. en

Τροπολογία 564
Vicky Ford



AM\911374EL.doc 255/292 PE494.690v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αρμόδιας αρχής βάσει του 
παρόντος κανονισμού με την επιφύλαξη 
των λοιπών αρμοδιοτήτων της, λόγου χάρη 
όσον αφορά τις χερσαίες εκμεταλλεύσεις 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, και των διευθετήσεων που 
βασίζονται στην οδηγία 92/91/ΕΚ·

ε) διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της αρμόδιας αρχής βάσει του 
παρόντος κανονισμού με την επιφύλαξη 
των λοιπών αρμοδιοτήτων της, λόγου χάρη 
όσον αφορά τις χερσαίες εκμεταλλεύσεις 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, και των διευθετήσεων που 
βασίζονται στην οδηγία 92/91/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 565
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όταν η αρμόδια αρχή αποτελείται από 
δύο ή περισσότερους οργανισμούς, 
επίσημη συμφωνία που καθορίζει τους 
απαραίτητους μηχανισμούς για την από 
κοινού λειτουργία της αρμόδιας αρχής, 
στους οποίους περιλαμβάνονται η 
εποπτεία, η παρακολούθηση και οι 
ανασκοπήσεις από την ανώτερη διοίκηση, 
ο από κοινού προγραμματισμός και οι 
από κοινού επιθεωρήσεις, ο διαχωρισμός 
των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη 
διεκπεραίωση των εκθέσεων περί 
μεγάλων κινδύνων, οι από κοινού 
διερευνήσεις, η εσωτερική επικοινωνία 
και η υποβολή εκθέσεων προς φορείς 
εκτός αρμόδιας αρχής.

στ) όταν μια αρμόδια αρχή αποτελείται 
από δύο ή περισσότερους οργανισμούς, 
επίσημη συμφωνία που καθορίζει τους 
απαραίτητους μηχανισμούς για την από 
κοινού λειτουργία της αρμόδιας αρχής, 
στους οποίους περιλαμβάνονται η 
εποπτεία, η παρακολούθηση και οι 
ανασκοπήσεις από την ανώτερη διοίκηση· 
ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων· ο από 
κοινού προγραμματισμός, οι από κοινού 
επιθεωρήσεις και διερευνήσεις· η 
επικοινωνία· και η δημοσίευση εκθέσεων 
προς φορείς εκτός αρμόδιας αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 566
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επαρκή εμπειρογνωμοσύνη από 
ειδικούς, η οποία είναι διαθέσιμη 
εσωτερικά ή παρέχεται από εξωτερικές 
πηγές, με σκοπό την επιθεώρηση και 
διερεύνηση δραστηριοτήτων, τη λήψη 
μέτρων επιβολής και τη διεκπεραίωση 
των εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων και 
των κοινοποιήσεων·

α) η παροχή επαρκούς 
εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς, η οποία 
είναι διαθέσιμη εντός της αρμόδιας αρχής 
ή παρέχεται στο πλαίσιο επίσημων 
συμφωνιών με ένα ή περισσότερα τρίτα 
μέρη, με σκοπό την αξιολόγηση των 
εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων και των 
κοινοποιήσεων· για τη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων και διερευνήσεων· και για 
τη λήψη μέτρων επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 567
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικές 
πηγές εμπειρογνωμοσύνης, επαρκείς 
γραπτές κατευθυντήριες γραμμές και
εποπτεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συνοχή ως προς την χρησιμοποιούμενη 
προσέγγιση και να διασφαλίζεται ότι η 
κατά τον νόμο διορισθείσα αρμόδια αρχή 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

β) όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικές 
πηγές εμπειρογνωμοσύνης, η παροχή 
επαρκών γραπτών κατευθυντήριων 
γραμμών και εποπτείας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνοχή ως προς την 
χρησιμοποιούμενη προσέγγιση και να 
διασφαλίζεται ότι η κατά τον νόμο 
διορισθείσα αρμόδια αρχή διατηρεί την 
πλήρη ευθύνη βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 568
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επαρκείς πόρους για εκπαίδευση σε 
σημαντικά θέματα, επικοινωνία, πρόσβαση 
σε τεχνολογία, έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής για το προσωπικό της αρμόδιας 
αρχής κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων του και με τρόπο που να 
καθιστά δυνατή την ενεργή συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών βάσει του 
άρθρου 27·

γ) παροχή επαρκών πόρων για 
εκπαίδευση σε σημαντικά θέματα, 
επικοινωνία, πρόσβαση σε τεχνολογία και 
τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για το 
προσωπικό της αρμόδιας αρχής για την 
εκτέλεση των ρυθμιστικών καθηκόντων 
του και με τρόπο που να διευκολύνει την 
ενεργή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών βάσει του άρθρου 27·

Or. en

Τροπολογία 569
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά περίπτωση, απαίτηση 
προκειμένου οι φορείς εκμετάλλευσης 
ή/και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων να 
αποζημιώνουν την αρμόδια αρχή για το 
κόστος εκτέλεσης των καθηκόντων που 
εκτελούν βάσει του παρόντος κανονισμού·

δ) κατά περίπτωση, απαιτώντας από τους 
φορείς εκμετάλλευσης να επιστρέφουν 
στην αρμόδια αρχή το κόστος εκτέλεσης 
των καθηκόντων που εκτελούν βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων, καθώς αυτοί καλύπτονται 
από τους ορισμούς των φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 570
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διενέργεια ή προώθηση της έρευνας 
σχετικής με τα καθήκοντα της αρμόδιας 
αρχής βάσει του παρόντος κανονισμού·

ε) διενέργεια ή προαγωγή της έρευνας 
σχετικής με τα καθήκοντα της αρμόδιας 
αρχής βάσει του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 571
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σύνταξη εκθέσεων από την αρμόδια 
αρχή.

στ) διάταξη σχετικά με τη σύνταξη 
εκθέσεων από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 572
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων, των 
κοινοποιήσεων, των εσωτερικών σχεδίων 
έκτακτων αναγκών και άλλων σχετικών 
εγγράφων περιλαμβάνουν:

3. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων και των 
κοινοποιήσεων καταρτίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές και διατίθενται στους 
φορείς εκμετάλλευσης. Επίσης 
καταρτίζονται και καθίστανται 
προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες 
σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται 
κατά την αξιολόγηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων, καθώς αυτοί καλύπτονται 
από τους ορισμούς των φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 573
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3– στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσοτική ανάλυση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 574
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση της κρίσης του φορέα 
εκμετάλλευσης όσον αφορά τις 
σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
τοποθεσία των εκμεταλλεύσεων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων διαγράφεται
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τεχνικών και οργανωτικών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 576
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αξιολόγησης των τεχνικών λύσεων· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 577
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση των διευθετήσεων του 
φορέα εκμετάλλευσης για τη διαχείριση 
αλλαγών των επιχειρησιακών σχεδίων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σύγκριση των εφαρμοζόμενων λύσεων 
με λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις·

διαγράφεται



AM\911374EL.doc 261/292 PE494.690v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 579
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αξιολόγηση της συνοχής μεταξύ των 
σχεδίων έκτακτων αναγκών και των 
προσδιορισθέντων κινδύνων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 580
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αξιολόγηση των διευθετήσεων του 
φορέα εκμετάλλευσης για τη διακοπή των 
λειτουργιών σε περίπτωση επερχόμενου 
κινδύνου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 581
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3– στοιχείο θ
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 582
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 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 
επάρκειας 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.

Or. en

(Σύνδεση με την τροπολογία 22 του εισηγητή)

Τροπολογία 583
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επάρκειας του εξοπλισμού αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών και της επάρκειας των 
διαδικασιών που προβλέπονται για την 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εν 
λόγω εξοπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 584
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 585
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 586
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αναλυτικές διαδικασίες για την 
αξιολόγηση των εκθέσεων περί μεγάλων 
κινδύνων απαιτούν την παροχή από τον 
φορέα υποβολής της έκθεσης όλων των 
πληροφοριών σχετικά με υπαρκτά 
συμβάντα και άλλων στοιχείων όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και άλλων 
στοιχείων όπως συμφωνηθούν στη 
συνέχεια δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κατ’ ελάχιστον, οι αρμόδιες 
αρχές εξετάζουν τα βασικά ζητήματα που 
αποδεικνύουν:
α) ότι έχουν εντοπιστεί όλες οι απειλές 
που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο 
ατύχημα, μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, 
ότι έχουν αξιολογηθεί οι συναφείς 
κίνδυνοι και ότι έχουν εντοπιστεί τα 
μέτρα ελέγχου των κινδύνων·
β) ότι το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 
είναι επαρκές για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις 
για τον έλεγχο μεγάλων κινδύνων και με 
κάθε άλλο κανονισμό των κρατών μελών 
σχετικά με την ασφάλεια και την 
προστασία του περιβάλλοντος·
γ) ότι έχουν εφαρμοστεί επαρκείς 
διευθετήσεις για την ανεξάρτητη 
επαλήθευση και για τον έλεγχο εκ μέρους 
του φορέα εκμετάλλευσης 

Or. en

Τροπολογία 587
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά τη διενέργεια διεξοδικής 
αξιολόγησης των εκθέσεων περί μεγάλων 
κινδύνων, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν 
ότι:
α) παρέχονται όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες που αφορούν υπαρκτά 
συμβάντα·
β) ο φορέας εκμετάλλευσης έχει εντοπίσει 
όλες τις ευλόγως προβλέψιμες απειλές 
μεγάλων ατυχημάτων που αφορούν την 
εγκατάσταση και τις λειτουργίες της, 
καθώς και πιθανά συμβάντα πρόκλησης 
αυτών, και ότι επεξηγούνται σαφώς η 
μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων, 
συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυση 
συντελεστές αβεβαιότητας·
γ) ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου έχουν 
λάβει υπόψη όλα τα συναφή στάδια στον 
κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων και 
προλαμβάνουν όλες τις προβλέψιμες 
καταστάσεις μεταξύ των οποίων:
(i) τον τρόπο με τον οποίο οι μελετητικές 
αποφάσεις που περιγράφονται στην 
κοινοποίηση μελέτης έλαβαν υπόψη την 
αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή των εγγενών 
αρχών ασφαλείας·
(ii) κάθε λειτουργία φρέατος προς 
εκτέλεση από την εγκατάσταση κατά τη 
δραστηριότητα·
(iii) κάθε λειτουργία φρέατος που θα 
εκτελεστεί και θα ανασταλεί προσωρινά 
πριν από την έναρξη της παραγωγής από 
εγκατάσταση παραγωγής·
(iv) συνδυασμένες λειτουργίες που 
εκτελούνται από κοινού με άλλες 
εγκαταστάσεις·
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(v) τον παροπλισμό της εγκατάστασης.
δ) ότι τα μέτρα μείωσης κινδύνων που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης κινδύνων πρόκειται να 
εφαρμοστούν, εάν απαιτείται για τη 
μείωση των κινδύνων σε αποδεκτό 
επίπεδο·
ε) κατά τον προσδιορισμό των 
απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη 
αποδεκτών επιπέδων κινδύνου, ότι ο 
φορέας εκμετάλλευσης έχει αποδείξει με 
σαφήνεια τον τρόπο κατά τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη οι συναφείς ορθές 
πρακτικές και η κρίση βάσει χρηστής 
μηχανικής, βέλτιστων πρακτικών 
διαχείρισης και οι αρχές των ανθρώπινων 
και οργανωτικών παραγόντων·
στ) ότι προσδιορίζονται και 
αιτιολογούνται με σαφήνεια τα μέτρα και 
οι διευθετήσεις για τον εντοπισμό και την 
ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
έκτακτης ανάγκης·
ζ) ότι οι διευθετήσεις εκκένωσης και 
διάσωσης και τα μέτρα για τον 
περιορισμό της κλιμάκωσης του 
συμβάντος και τη μείωση του αντικτύπου 
του στο περιβάλλον εναρμονίζονται με 
λογικό και συστηματικό τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές
συνθήκες έκτακτης ανάγκης υπό τις 
οποίες θα εκτελεστούν·
η) ότι οι απαιτήσεις του παραρτήματος V 
μέρος 1 έχουν ενσωματωθεί στο 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών και ότι το σχέδιο αυτό 
υποβάλλεται συνοδευτικά με την έκθεση 
περί μεγάλων κινδύνων·
θ) ότι το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 
που περιγράφεται στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων επαρκεί για τη 
διασφάλιση του ελέγχου των μεγάλων 
κινδύνων σε όλα τα συναφή στάδια του 
κύκλου ζωής της εγκατάστασης και για 
όλες τις προβλέψιμες καταστάσεις, ώστε 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλες 
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τις συναφείς νομικές διατάξεις και να 
προβλέπεται ο έλεγχος του συστήματος 
και η εφαρμογή των συστάσεων ελέγχου·
ι) ότι επεξηγείται επαρκώς το σύστημα 
ανεξάρτητης επαλήθευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα μέρη 3 β (β) και 3 β (δ) θα πρέπει να διαγραφούν οι αναφορές σε ιδιοκτήτες, καθώς αυτοί 
καλύπτονται από τους ορισμούς των φορέων εκμετάλλευσης. 3 β (ζ): Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί το σχέδιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να 
υποβάλλουν ξεχωριστό εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ως συνοδευτικό 
έγγραφο της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων.

Τροπολογία 588
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
σαφώς ανεξάρτητες από οποιονδήποτε 
κυβερνητικό οργανισμό όσον αφορά τις 
χορηγίες προς τον κλάδο, την 
αδειοδότηση ή την είσπραξη εσόδων. Η 
αρμόδια αρχή πρέπει να μην διατυπώνει 
πολιτική θέση όσον αφορά τον τομέα του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 589
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 
οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης υπό 
ακραίες συνθήκες λειτουργίας δεν 
περιορίζουν ούτε την πρόληψη 
ατυχήματος ούτε την αποκατάσταση 
ζημιών. Κατά τη χορήγηση αδειών θα 
πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
αποτελεσματικότητα της πρόληψης 
ατυχημάτων και οι ικανότητες
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν υψίστου 
επιπέδου επιδόσεις στην πρόληψη 
ατυχήματος και αποκατάσταση ζημιών 
τουλάχιστον ίση προς τις επιδόσεις 
βέλτιστης πρακτικής υπό συνήθεις 
συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν την επάρκεια των 
πόρων, των επιπέδων ασφαλείας για την 
κινητοποίηση, των χρόνων ανάπτυξης 
και των ποσοστών ανάκτησης και 
καθαρισμού του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 590
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – επικεφαλίδα 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις που ορίζονται στο παρόν 
παράρτημα συνιστούν ελάχιστες 
διατάξεις. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
υπόψη τις εξελίξεις στις ορθές πρακτικές 
και ενδέχεται να ζητήσουν περαιτέρω 
διατάξεις από τους φορείς εκμετάλλευσης 
ανά πάσα στιγμή, για να διασφαλίζεται 
ότι, όταν χρειάζεται, μπορεί να ληφθούν
υπόψη σχετικές αλλαγές υλικού, τεχνικής 
ή εξοπλισμού. Η ευρωπαϊκή ομάδα 
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εποπτείας υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
συνιστά ένα μέσο εντοπισμού και 
επιμερισμού αυτών των εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 591
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 1– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας 
πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο 
συνολικό σύστημα διοίκησης του φορέα 
εκμετάλλευσης και να περιλαμβάνει 
οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, 
πρακτικές, διαδικασίες, μεθόδους και 
πόρους για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων.

β) το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας 
πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο 
συνολικό σύστημα διοίκησης του φορέα 
εκμετάλλευσης και να περιλαμβάνει 
οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, 
πρακτικές, διαδικασίες, μεθόδους και 
πόρους για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 592
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε εκτιμήσεις μεγάλων 
κινδύνων που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων·

γ) ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
προβληματισμών σε εκτιμήσεις μεγάλων 
κινδύνων ατυχήματος που 
περιλαμβάνονται στην έκθεση περί 
μεγάλων κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 593
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των 
απαιτήσεων περί αξιοπιστίας και 
ακεραιότητας όλων των κρίσιμων για την 
ασφάλεια συστημάτων και βασίζουν τα 
οικεία συστήματα επιθεώρησης και 
συντήρησης στην επίτευξη αυτού του 
επιπέδου ακεραιότητας της ασφάλειας.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των 
απαιτήσεων περί αξιοπιστίας και 
ακεραιότητας όλων των κρίσιμων για την 
ασφάλεια συστημάτων και βασίζουν τα 
οικεία συστήματα επιθεώρησης και 
συντήρησης στην επίτευξη του 
απαιτούμενου επιπέδου ακεραιότητας της 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 594
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επίσημα συστήματα εντολών και 
ελέγχου που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
των ανωτέρων στελεχών της διοίκησης και 
του εργατικού δυναμικού και

ε) επίσημα συστήματα εντολών και 
ελέγχου που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
των ανωτέρων στελεχών της διοίκησης και 
του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 595
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επάρκεια σε όλα τα επίπεδα στ) επάρκεια σε όλα τα επίπεδα 
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λειτουργίας. λειτουργίας και

Or. en

Τροπολογία 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) σαφή δέσμευση για τριμερείς 
διαβουλεύσεις και επακόλουθες ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 597
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αντίληψη ανοικτής υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τυχόν συμβάντα·

Or. en

Τροπολογία 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συνεργασία με εκλεγμένους 
αντιπροσώπους για ζητήματα ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 599
Peter Skinner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 6 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) ανεξαρτησία και προστασία για 
τους καταγγέλλοντες·

Or. en

Τροπολογία 600
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο κλάδος συνεργάζεται με την αρμόδια 
αρχή για την υιοθέτηση και υλοποίηση 
σχεδίου προτεραιοτήτων για την εκπόνηση 
προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και 
κανόνων που διασφαλίζουν την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών ως προς την 
πρόληψη μεγάλων κινδύνων και τον 
περιορισμό των συνεπειών μεγάλων 
κινδύνων σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά 
συμβούν. Στα ζητήματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη περιλαμβάνονται:

7. Ο κλάδος συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
αρχές για την υιοθέτηση και υλοποίηση 
σχεδίου προτεραιοτήτων για την εκπόνηση 
προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και 
κανόνων που διασφαλίζουν την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών ως προς την 
πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και τον 
περιορισμό των συνεπειών μεγάλων
ατυχημάτων σε περίπτωση που παρ’ όλα 
αυτά συμβούν. Στα ζητήματα που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνονται:

Or. en

Τροπολογία 601
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7– στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση του πρωτεύοντος περιορισμού 
στα συστήματα ασφαλείας διεργασιών·

β) βελτίωση του πρωτεύοντος 
περιορισμού·

Or. en

Τροπολογία 602
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων σε 
περιβάλλοντα υψηλής πίεσης·

δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 603
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αποτελεσματική εκτίμηση 
επικινδυνότητας για την αξιολόγηση 
μεταβαλλόμενων συνθηκών·

ζ) αποτελεσματική εκτίμηση 
επικινδυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 604
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) αποτελεσματική ενσωμάτωση 
συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, φορέων 
εκμετάλλευσης φρεάτων, ιδιοκτητών 
γεωτρύπανων και άλλων εμπλεκομένων σε 
συνδυασμένες λειτουργίες.

ι) αποτελεσματική ενσωμάτωση 
συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και άλλων 
οντοτήτων εμπλεκομένων σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές σε φορείς εκμετάλλευσης φρεάτων και σε ιδιοκτήτες γεωτρύπανων θα πρέπει να 
διαγραφούν, καθώς αμφότεροι καλύπτονται από τον ορισμό του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 7 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) δέσμευση για τριμερείς διαβουλεύσεις 
και επακόλουθες ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 606
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – επικεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις σχετικά με την ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων 
αναγκών

Απαιτήσεις σχετικά με την ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων 
αναγκών – Εσωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Or. en
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Τροπολογία 607
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – επικεφαλίδα 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν 
παράρτημα συνιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις. Οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στις ορθές 
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. Η 
ευρωπαϊκή ομάδα εποπτείας υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων συνιστά ένα μέσο 
εντοπισμού και επιμερισμού αυτών των 
εξελίξεων.

Or. en

Τροπολογία 608
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ονοματεπώνυμα ή τις θέσεις των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
ενεργοποιούν διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης και του προσώπου που διευθύνει 
την εσωτερική αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών·

α) τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις των 
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
ενεργοποιούν διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης και του προσώπου που διευθύνει 
την εσωτερική αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών·

Or. en
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Τροπολογία 609
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ονοματεπώνυμο ή τη θέση του 
προσώπου που είναι ο αρμόδιος 
σύνδεσμος με την αρχή που είναι αρμόδια 
για το εξωτερικό σχέδιο έκτακτων 
αναγκών·

β) το ονοματεπώνυμο ή τη θέση των 
προσώπων που είναι ο αρμόδιος 
σύνδεσμος με την αρχή ή τις αρχές που 
είναι αρμόδια ή αρμόδιες για το εξωτερικό 
σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευθυγράμμιση με άλλα άρθρα, είναι απαραίτητη η άρση του περιορισμού σχετικά με τη ζώνη 
ασφαλείας. Επίσης προτείνονται αλλαγές στη διατύπωση ώστε να διευκρινίζονται τα βήματα 
που «θα ακολουθήσει» ο φορέας εκμετάλλευσης έναντι των βημάτων που «θα έπρεπε να 
ακολουθήσει»· η διευκρίνιση του εξοπλισμού που παρουσιάζεται αναλυτικά ως εξοπλισμός 
«αντιμετώπισης», η επέκταση στο περιβάλλον των διευθετήσεων περιορισμού κινδύνων και η 
αναγνώριση ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας αρχές αντιμετώπισης.

Τροπολογία 610
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όλες τις προβλέψιμες συνθήκες ή τα 
προβλέψιμα συμβάντα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα, όπως 
περιγράφεται στην έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων στην οποία επισυνάπτεται το 
σχέδιο·

γ) όλες τις προβλέψιμες συνθήκες ή τα 
προβλέψιμα συμβάντα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα, όπως 
περιγράφεται στην έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων στην οποία επισυνάπτεται το 
σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 611
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή των μέτρων που πρέπει να
λαμβάνονται για τον έλεγχο των συνθηκών 
ή συμβάντων και για τον περιορισμό των 
επιπτώσεών τους μέσα στην εγκατάσταση 
ή στη ζώνη αποκλεισμού της·

δ) περιγραφή των μέτρων που θα 
λαμβάνονται για τον έλεγχο των συναφών 
συνθηκών ή συμβάντων και για τον 
περιορισμό των επιπτώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 612
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 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 
πετρελαιοκηλίδων·

Or. en

Τροπολογία 613
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού 
και των διαθέσιμων πόρων·

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

Or. en
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Τροπολογία 614
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) 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·

Or. en

Τροπολογία 615
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διευθετήσεις για τον περιορισμό της 
επικινδυνότητας για τα πρόσωπα που 
εργάζονται στην εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων του συστήματος 
προειδοποίησης και των ενεργειών στις 
οποίες πρέπει να προβούν μετά την 
προειδοποίησή τους·

στ) διευθετήσεις για τον περιορισμό της 
επικινδυνότητας για το περιβάλλον και τα 
πρόσωπα που εργάζονται στην 
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων του 
συστήματος προειδοποίησης και των 
ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν 
μετά την προειδοποίησή τους·

Or. en

Τροπολογία 616
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο  ζ
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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 την εκκένωση και 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·

Or. en

Τροπολογία 617
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 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 
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 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 και την 
ελαχιστοποίηση της ζημίας στο 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια μεγάλου 
ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 618
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ζ
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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 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 και την 
ελαχιστοποίηση των ζημιών στο 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια μεγάλου 
ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 619
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ειδοποίηση σχετικά με το συμβάν των 
αρχών που έχουν την αρμοδιότητα 
ενεργοποίησης του εξωτερικού σχεδίου 
έκτακτων αναγκών, το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η 
αρχική ειδοποίηση και διευθετήσεις για 
την παροχή περισσότερο 
εμπεριστατωμένων πληροφοριών μόλις 
είναι διαθέσιμες·

η) διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ειδοποίηση σχετικά με το συμβάν της 
αρχής ή των αρχών που έχουν την 
αρμοδιότητα ενεργοποίησης του 
εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών, το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η 
αρχική ειδοποίηση και διευθετήσεις για 
την παροχή περισσότερο 
εμπεριστατωμένων πληροφοριών μόλις 
είναι διαθέσιμες·

Or. en

Τροπολογία 620
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) εκτίμηση ενός χάσματος 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, 
εκπεφρασμένη ως ποσοστό χρόνου, και 
περιγραφή των περιορισμών λειτουργίας 
στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Η εν 
λόγω ανάλυση χάσματος περιλαμβάνει 
υπολογισμό των μέγιστων λειτουργικών 
ορίων αντιμετώπισης των συστημάτων 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων με 
δεδομένο ένα σύνολο περιβαλλοντικών
παραγόντων και παραγόντων ασφαλείας·  
και μια ανάλυση της συχνότητας, της 
διάρκειας και του χρόνου εμφάνισης των 
συνθηκών που θα απέκλειαν 
δραστηριότητες αντιμετώπισης 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·

Or. en

Τροπολογία 621
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποδεχθούν σχέδιο που έχει καταρτίσει 
φορέας εκμετάλλευσης και το οποίο έχει 
εγκρίνει κράτος μέλος ως συμμορφούμενο 
προς τη Διεθνή Σύμβαση για την 
ετοιμότητα, συνεργασία και 
αντιμετώπισης της ρύπανσης της 
θάλασσας από πετρέλαιο του 1990, ως 
μέρος του εσωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται νέο τμήμα ώστε να μπορούν τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ρύπανσης 
από πετρέλαιο, όπως προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και 
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο του 1990, να ενταχθούν στο 
εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Τροπολογία 622
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
συντάσσουν κατάλογο του διαθέσιμου 
εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, η τοποθεσία, ο 
τρόπος μεταφοράς και ο τρόπος 
χρησιμοποίησής του στην εγκατάσταση. 
Στον κατάλογο πρέπει να προσδιορίζονται 
τα εφαρμοζόμενα μέτρα που διασφαλίζουν 
τη διατήρηση του εξοπλισμού και των 
σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή 
ετοιμότητα.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
συντάσσουν κατάλογο του διαθέσιμου 
εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, η τοποθεσία, ο 
τρόπος μεταφοράς και ο τρόπος 
χρησιμοποίησής του στην εγκατάσταση 
και κάθε οντότητα που συμμετέχει στην 
εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Στον 
κατάλογο πρέπει να προσδιορίζονται τα 
εφαρμοζόμενα μέτρα που διασφαλίζουν τη 
διατήρηση του εξοπλισμού και των 
σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή 
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ετοιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 623
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 1 – σημείο 2 α (νέο)

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 
και επιδόσεων όσον αφορά τις λειτουργίες 
εκκένωσης, περιορισμού και ελέγχου, 
ανάκτησης, καθαρισμού και διάθεσης. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν 
διαρκώς στην έρευνα για τεχνικές 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και 
για πρακτικές βελτίωσης των επιδόσεων 
και μεριμνούν ότι χρησιμοποιείται 
τεχνολογία αιχμής.

Or. en

Τροπολογία 624
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα εξωτερικά σχέδια έκτακτων αναγκών 
πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:

1. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών πρέπει να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:
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Or. en

Τροπολογία 625
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 5 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευθετήσεις σχετικά με τη λήψη των 
σημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για 
τυχόν ατυχήματα και τις σχετικές 
διαδικασίες συναγερμού και κλήσης 
ενισχύσεων·

β) διευθετήσεις σχετικά με τη λήψη των 
σημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για 
τυχόν ατυχήματα και τις σχετικές 
διαδικασίες αντιμετώπισης·

Or. en

Τροπολογία 626
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευθετήσεις για το συντονισμό των 
απαιτουμένων μέσων προς εφαρμογή του 
εξωτερικού σχεδίου έκτακτων αναγκών·

γ) διευθετήσεις για το συντονισμό των 
απαιτουμένων μέσων προς εφαρμογή του 
εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 627
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευθετήσεις για την υποβοήθηση του δ) διευθετήσεις για την υποβοήθηση του 
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εσωτερικού σχεδίου έκτακτων αναγκών 
που χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση συμβάντων στην 
εγκατάσταση και στη ζώνη αποκλεισμού 
γύρω από αυτήν·

εσωτερικού σχεδίου έκτακτων αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 628
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 1 – στοιχείο  ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λεπτομερή περιγραφή των εκτός του 
χώρου της μονάδας διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών·

ε) λεπτομερή περιγραφή των εξωτερικών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 629
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή που φέρει την πρωταρχική
ευθύνη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
πρέπει να παράσχει τα ακόλουθα:

2. Η αρχή ή οι αρχές που φέρουν την 
ευθύνη συντονισμού της αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών πρέπει να παράσχουν
τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 630
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο  α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού 
στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, η τοποθεσία, ο τρόπος
μεταφοράς και ο τρόπος χρησιμοποίησής 
του στην εγκατάσταση·

α) κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού 
στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, η τοποθεσία, τα μέσα 
μεταφοράς και ο τρόπος χρησιμοποίησής 
του στην περιοχή του ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 631
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) αποδεικτικά στοιχεία για 
προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε 
χημικών ουσιών προβλέπεται να
χρησιμοποιηθούν ως μέσα διασποράς 
από απόψεως περιβάλλοντος και υγείας·

Or. en

Τροπολογία 632
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός, το προσωπικό και οι 
διαδικασίες είναι σε επιχειρησιακή 
ετοιμότητα και επικαιροποιημένα ανά 
πάσα στιγμή.

ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο 
εξοπλισμός, το προσωπικό και οι 
διαδικασίες είναι διαθέσιμα και 
επικαιροποιημένα και ότι διατίθεται 
αριθμητικά επαρκές καταρτισμένο 
προσωπικό ανά πάσα στιγμή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση, σε ευθυγράμμιση με άλλα άρθρα, ώστε να επισημαίνεται ότι το σχέδιο δεν 
περιορίζεται στην ζώνη ασφαλείας.

Τροπολογία 633
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανταλλαγή σχεδίων με γειτονικά κράτη 
μέλη και την Επιτροπή·

α) ανταλλαγή εξωτερικών σχεδίων 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με 
γειτονικά κράτη μέλη και την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 634
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κατάρτιση διασυνοριακών
καταλόγων των μέσων αντιμετώπισης, τα 
οποία ανήκουν τόσο στον κλάδο όσο και 
στα κράτη, και όλων των απαραίτητων 
προσαρμογών για να καταστούν τα μέσα 
και οι διαδικασίες συμβατά μεταξύ όμορων 
χωρών και κρατών μελών·

β) την κατάρτιση σε διασυνοριακό 
επίπεδο καταλόγων των μέσων 
αντιμετώπισης, τα οποία ανήκουν τόσο 
στον κλάδο όσο και στα κράτη, και όλων 
των απαραίτητων προσαρμογών για να 
καταστούν τα μέσα και οι διαδικασίες 
συμβατά μεταξύ όμορων χωρών και 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 635
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διευθέτηση διασυνοριακών 
ασκήσεων σχετικά με τα εξωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

δ) τη διευθέτηση διασυνοριακών 
ασκήσεων σχετικά με τα εξωτερικά σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 636
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων
αναφοράς σύμφωνα με το σημείο 1 πρέπει 
να προβλεφθούν τουλάχιστον οι 
κατωτέρω πληροφορίες και δεδομένα:

2. Οι απαιτήσεις αναφοράς σύμφωνα με το 
σημείο 1 πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρατηρείτα μερική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του παρόντος παραρτήματος και του άρθρου 3 
παράγραφος 4 της οδηγίας 92/91/ΕΚ όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με σοβαρά 
και θανατηφόρα ατυχήματα.  Δεδομένου ότι η παρούσα προτεινόμενη νομοθεσία ασχολείται με 
τους μεγάλους κινδύνους, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αφορούν 
αποκλειστικά αυτούς τους κινδύνους και το παρόν παράρτημα θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μεγάλα ατυχήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 18.  Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με θανάτους που δεν 
σχετίζονται με μεγάλα ατυχήματα.

Τροπολογία 637
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 2– στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικές με την απώλεια 
ελέγχου φρέατος που απαιτεί την 
ενεργοποίηση του εξοπλισμού ελέγχου 
φρέατος, ή αστοχία φραγμού φρέατος που 
χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή·

β) πληροφορίες σχετικές με την απώλεια 
ελέγχου φρέατος που απαιτεί την 
ενεργοποίηση του εξοπλισμού ελέγχου 
φρέατος, περιλαμβανομένων των 
λεπτομερειών σχετικά με πιθανή αστοχία 
φραγμού φρέατος που χρειάζεται 
αντικατάσταση ή επισκευή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί μια αστοχία που χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή να μη συνιστά κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή το περιβάλλον, όπου δεν υπάρχουν τρέχουσες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και η 
ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα ήταν χρήσιμη.

Τροπολογία 638
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σημαντική απώλεια της δομικής 
ακεραιότητας, ή απώλεια της προστασίας 
από τις επιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκρηξης, ή 
απώλεια των μέσων σταθεροποίησης 
επιπλέουσας εγκατάστασης·

δ) σημαντική απώλεια της δομικής 
ακεραιότητας, ή απώλεια της προστασίας 
από τις επιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκρηξης, ή 
απώλεια των μέσων σταθεροποίησης όσον
αφορά μια κινητή εγκατάσταση που 
συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί μια απώλεια μέσων σταθεροποίησης να μη συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια ή το 
περιβάλλον, όπου δεν υπάρχουν τρέχουσες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και η ανταλλαγή 
πληροφοριών δεν θα ήταν χρήσιμη.

Τροπολογία 639
Vicky Ford



PE494.690v01-00 290/292 AM\911374EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) μεγάλο περιβαλλοντικό ατύχημα. ι) μεγάλο ατύχημα με σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 640
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες κατά το σημείο 2 
περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες για 
υπαρκτά συμβάντα όσο και αναλυτικά 
δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, και είναι σαφείς. Οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
παρέχονται καθιστούν εφικτή τη σύγκριση 
μεμονωμένων φορέων εκμετάλλευσης όχι 
μόνο εντός κράτους μέλους, αλλά και σε 
όλο το εύρος του κλάδου μεταξύ 
διαφορετικών κρατών μελών.

3. Οι πληροφορίες κατά το σημείο 2 
περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες για 
υπαρκτά συμβάντα όσο και αναλυτικά 
δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, και είναι σαφείς. Οι 
πληροφορίες παρουσιάζουν επίσης 
αναλυτικά τη συνολική 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και των 
ελέγχων που διεξάγονται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης και, ανά περίπτωση, από 
τον κλάδο στο σύνολό του, ειδικότερα για 
σκοπούς πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων 
και ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Οι 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
παρέχονται καθιστούν εφικτή τη σύγκριση 
των εμπειριών μεμονωμένων φορέων 
εκμετάλλευσης όχι μόνο εντός κράτους 
μέλους, αλλά και σε όλο το εύρος του 
κλάδου μεταξύ διαφορετικών κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση του σημείου 4 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να μεταφερθεί στο μέρος 3, 
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το οποίο ασχολείται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.  Επίσης θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η αναφορά στις επιδόσεις, καθώς οι απαιτήσεις ενημέρωσης δεν θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 641
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σκοπός της συλλογής και συγκέντρωσης 
των στοιχείων κατά το σημείο 2 είναι η 
παροχή έγκαιρης προειδοποίησης για 
(περαιτέρω) επιδείνωση κρίσιμων για την 
ασφάλεια και το περιβάλλον φραγμών, με 
σκοπό τη λήψη προληπτικών διορθωτικών 
μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
επίσης να αποδεικνύουν τη συνολική 
αποτελεσματικότητα των μέτρων και 
ελέγχων που εφαρμόζονται από 
μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης και 
από τον κλάδο ως σύνολο, ιδίως για την 
πρόληψη κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
και για την ελαχιστοποίηση της 
επικινδυνότητας για το περιβάλλον.

4. Σκοπός της συλλογής και συγκέντρωσης 
των στοιχείων κατά το σημείο 2 είναι η 
παροχή προειδοποίησης σχετικά με 
συμβάντα που ενδεχομένως σχετίζονται 
με την επιδείνωση κρίσιμων για την 
ασφάλεια και το περιβάλλον φραγμών, με 
σκοπό να προσδιοριστεί εάν είναι δέουσα 
η λήψη προληπτικών διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί και να μεταφερθεί στο μέρος 3, το οποίο 
ασχολείται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.

Τροπολογία 642
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 5



PE494.690v01-00 292/292 AM\911374EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 23, εκπονείται 
απλουστευμένη μορφή προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δημοσίευση των 
σημαντικών δεδομένων που 
προβλέπονται στο σημείο 2 και η σύνταξη 
των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 24, 
με τρόπο που τα δεδομένα να είναι 
εύκολα προσβάσιμα για το κοινό και να 
διευκολύνεται η διασυνοριακή σύγκρισή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μορφή, ο σκοπός και η δημόσια διάθεση των εκθέσεων περιγράφονται λεπτομερώς στα 
συναφή άρθρα και είναι περιττή η επανάληψη αυτών των πληροφοριών στο παράρτημα.


