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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

(2011/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1992 περί των 
ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)4, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ5, 2003/35/ΕΚ6 και 2009/31/ΕΚ7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί περιβαλλοντικής ευθύνης ως προς την 
πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών (οδηγία περί περιβαλλοντικής 
ευθύνης, ή ELD)8,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού 
για την ασφάλεια στη θάλασσα9, όπως τροποποιήθηκε,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της 
δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση 
της ρύπανσης από τα πλοία, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

                                               
1 ΕΕ L 164, 30.6.1994, σ. 3.
2 ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 9.
3 ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8.
4 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40.
5 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5.
6 ΕΕ L 156, 24.6.2003, σ. 17.
7 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 114.
8 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.
9 ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1.
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1406/200210,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην 
Ευρώπη11,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αντιμέτωποι στο πρόβλημα της 
ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου» (COM(2010)0560),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ υποστηρίζει ειδικά το δικαίωμα ενός 
κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδογενείς πηγές πετρελαίου και αερίου συμβάλλουν 
σημαντικά στις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης και αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για 
την ενεργειακή μας ασφάλεια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεράκτια δραστηριότητα αυξάνεται σε περιοχές που 
γειτονεύουν με την επικράτεια της ΕΕ, οι οποίες δεν υπόκεινται στην ενωσιακή 
νομοθεσία αλλά οποιοδήποτε συμβάν στα μέρη αυτά θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις 
στην επικράτεια της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις εν λόγω περιοχές 
παρουσιάζουν επί του παρόντος πολιτική αστάθεια·

Ρυθμιστική προσέγγιση

1. τονίζει με έμφαση ότι η έκδοση αδειών και άλλων μορφών εγκρίσεων για τη διερεύνηση 
και την εκμετάλλευση πηγών υδρογονανθράκων αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών 
και ότι οιαδήποτε διακοπή τέτοιων δραστηριοτήτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

2. τονίζει ότι το νομοθετικό και ρυθμιστικό καθεστώς κάθε κράτους μέλους οφείλει να 
υιοθετεί την προσέγγιση μιας "μελέτης ασφάλειας"·

3. τονίζει ότι η μελέτη ασφάλειας πρέπει να εγκρίνεται πριν από την έναρξη των 
λειτουργικών δραστηριοτήτων και να ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη· 
σημειώνει ότι τυχόν υλικές μεταβολές πρέπει επίσης να υπόκεινται σε έγκριση, έτσι ώστε 
η μελέτη ασφάλειας να καθίσταται ένα εν εξελίξει έγγραφο·

4. φρονεί ότι ένα ενιαίο νέο κείμενο ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας ενδέχεται να 
αποσταθεροποιήσει το σημερινό δίκτυο των σχετικών καθεστώτων, απομακρύνοντάς τα 

                                               
10 ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0352.
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από τη δοκιμασμένη προσέγγιση της μελέτης ασφάλειας·

5. υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής να εξισώσει τα ελάχιστα σταθερότυπα εντός της 
ΕΕ· πιστεύει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον θα πρέπει να 
ενταχθούν σε ολόκληρη τη νομοθεσία·

6. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας εξαρτάται σε τελευταία ανάλυση από 
την ικανότητα των οικείων εθνικών αρχών·

7. τονίζει τη σημασία τακτικών, διαφορετικών και αυστηρών επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται από ειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνθήκες· 
σημειώνει ότι οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι όταν πρόκειται για έμπειρους 
επιθεωρητές· σημειώνει ότι το καθεστώς επιθεώρησης ενός φορέα εκμετάλλευσης πρέπει 
να υπόκειται σε επαλήθευση τρίτου·

8. ανησυχεί για το γεγονός ότι ένας "ελεγκτής ελεγκτών" σε επίπεδο ΕΕ δεν θα αποφέρει 
αρκετή προστιθέμενη αξία για να δικαιολογήσει την αφαίμαξη σπανίων κανονιστικών 
πόρων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

9. αναγνωρίζει ότι, με τον επιμερισμό των ελεγκτικών αρχών, θα ήταν δυνατόν να 
δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος για κράτη μέλη με λιγότερο ώριμες δραστηριότητες·

Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες πρακτικές

10. πιστεύει ότι φόρουμ παρόμοια με το NSOAF στη Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει να 
συσταθούν σε κράτη μέλη γύρω από τη Μεσόγειο, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα·

11. αναγνωρίζει τις ωφέλειες που δημιουργούνται για το θέμα της ασφάλειας από 
προγράμματα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού· υποστηρίζει την ύπαρξη ισχυρών 
δεσμών και κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ της βιομηχανίας, του εργατικού δυναμικού και 
των αρμόδιων εθνικών αρχών στους τομείς της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 
του περιβάλλοντος·

12. χαιρετίζει τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών προσωπικού των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

13. υποστηρίζει ισχυρότερες προσπάθειες για τον επιμερισμό καλών πρακτικών όσον αφορά 
στις ρυθμίσεις, στα πρότυπα, στις διαδικασίες και στα ατυχήματα·

14. αναγνωρίζει ότι η πληροφόρηση έχει ήδη επιμερισθεί, είτε μέσω ρυθμιστικών ομάδων ή 
εμπορικών συμπράξεων και κοινοπραξιών· πιστεύει ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί 
ιδιοκτησία·

15. καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να συγκεντρώνουν και να επιμερίζονται πληροφορίες 
σχετικά με ατυχήματα - λαμβάνοντας δεόντως υπόψη εμπορικές ευαισθησίες - έτσι ώστε 
να είναι δυνατόν να εξάγονται συμπεράσματα·

16. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμά: την αποτελεσματικότητα διαφόρων 
υφισταμένων διαύλων πληροφόρησης· την περίπτωση εξορθολογισμού· και/ή την 
περίπτωση θέσπισης νέων διεθνών καθεστώτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
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προκύπτοντα διοικητικά βάρη·

Αδειοδότηση και συναίνεση για γεώτρηση

17. σημειώνει τη διαφορά μεταξύ αδειοδότησης και συναίνεσης ως προς τη γεώτρηση· 
επισημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας μπορεί να μην είναι ο φορέας γεώτρησης· πιστεύει 
ότι μετά τη χορήγηση άδειας και πριν από τη γεώτρηση θα πρέπει να καθορίζονται, με 
νομοθετική ρύθμιση, περιστάσεις πέρα από τις οποίες μια δραστηριότητα δεν θα πρέπει 
να συνεχίζεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής·

18. συνιστά να διαχωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη οι λειτουργίες αδειοδότησης και 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας·

Σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων

19. υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων για 
συγκεκριμένες τοποθεσίες, εφόσον αυτά τα σχέδια εντοπίζουν κινδύνους, εκτιμούν 
πιθανές πηγές και συνέπειες ρύπανσης και σκιαγραφούν μια στρατηγική αντίδρασης, από 
κοινού με σχέδια γεώτρησης πιθανών βοηθητικών πετρελαιοπηγών· υποστηρίζει ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να υποβάλλουν τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων 
καταστάσεων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων και ότι, 
σε περίπτωση, πολύπλοκων φρεάτων ή προβληματικών συνθηκών γεώτρησης, ο 
σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων θα πρέπει να εκτιμηθεί, να τεθεί σε 
διαβούλευση και να εγκριθεί συγχρόνως με άλλες ρυθμιστικές διαδικασίες έγκρισης (που 
συνδέονται, για παράδειγμα, με το περιβάλλον ή τον σχεδιασμό του φρέατος)· φρονεί ότι, 
σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αρχίσουν πριν από την έγκριση 
σχεδίου αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων· υποστηρίζει, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την προστασία δεδομένων, ότι τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων 
θα πρέπει να δημοσιεύονται από την αρμόδια εθνική αρχή·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονούν, να τροποποιούν ή να επικαιροποιούν εθνικά σχέδια 
αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων με λεπτομερείς μηχανισμούς για τη 
χρησιμοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων από κοινού με πόρους της σχετικής 
βιομηχανίας σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας·

21. προτείνει οι απογραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, 
όσον αφορά τους πόρους αντίδρασης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης και τους 
πόρους του σχετικού κλάδου· επαρκείς πόροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε κάθε 
θαλάσσια περιοχή της ΕΕ·

Αντίδραση σε καταστροφές

22. αναγνωρίζει ότι ο σχετικός κλάδος φέρει κατ' εξοχήν ευθύνη για την αντίδραση σε 
καταστροφές· χαιρετίζει κοινές πρωτοβουλίες του κλάδου για την ανάπτυξη και την 
κινητοποίηση πόρων με στόχο την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων·

23. πιστεύει ότι η διάθεση εμπειρογνωμόνων και πόρων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα πρέπει να γίνεται κατόπιν αιτήματος των 
κρατών μελών
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24. αναγνωρίζει τον συμπληρωματικό ρόλο του MIC12 ως προς τους μηχανισμούς 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων·

Ευθύνη

25. προτρέπει τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν την ανάγκη για την ασφάλεια τρίτου, να είναι 
προσεκτικά έτσι ώστε να μην οδηγήσουν μικρομεσαίους φορείς εκμετάλλευσης εκτός 
αγοράς·

26. ζητεί να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα κοινοτικών ταμείων και να συσταθούν τέτοια 
ταμεία, κατά περίπτωση, σε κάθε θαλάσσια ζώνη της ΕΕ· ζητεί την υποχρεωτική 
συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης στα εν λόγω ταμεία, ως μηχανισμού δικτύου 
ασφαλείας που θα καθησυχάζει τα κράτη μέλη και τους φορολογούμενους·

27. τονίζει ότι οι συνεισφορές θα πρέπει να βασίζονται, και να είναι ανάλογες, τόσο στο 
επίπεδο του κινδύνου της οικείας τοποθεσίας όσο και στα σχέδια για την αντιμετώπιση 
απρόοπτων καταστάσεων·

28. εκτιμά ότι η ΟΠΕ αποτελεί πολύ πολύπλοκο νομοθετικό κείμενο· υποστηρίζει ότι τυχόν 
προτεινόμενες τροπολογίες πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων·

29. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν την έγκριση αντικινήτρων για αμέλεια, όπως, π.χ., 
πρόστιμα, αφαίρεση αδειών και ποινική ευθύνη για εργαζόμενους· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι ένα τέτοιο καθεστώς υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πετρελαιοκηλίδα 
του Deepwater Horizon· 

Σχέσεις με τρίτες χώρες

30. προτρέπει τον κλάδο να εφαρμόζει ομοιομόρφως υψηλά πρότυπα, οπουδήποτε 
δραστηριοποιείται στον κόσμο· αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό το ερώτημα αν θα 
μπορούσε να επιβληθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της ΕΕ να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα σε διεθνές επίπεδο·

31. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμβάλλουν σε 
εξωπαράκτιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της G20·

32. προτρέπει την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί ενεργά με τα παρόχθια κράτη μέλη για να 
διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια και η εποπτεία παρέχουν εξίσου υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας·

33. σημειώνει τη σημασία της ισχύουσας νομοθεσίας του περιβαλλοντικού προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών, μέσω του Σχεδίου Δράσης για τη Μεσόγειο και της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης·

34. υποστηρίζει τα υπό του κλάδου καθοδηγούμενα συστήματα για τη μεταφορά 
εμπειρογνωμοσύνης, ειδικά στις χώρες εκείνες με τα λιγότερα αναπτυγμένα ρυθμιστικά 
πλαίσια·

                                               
12 Κέντρο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης, που λειτουργεί από την Επιτροπή.
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35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εγχώριος προσφορά πετρελαίου και αερίου συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή 
κατανάλωση και στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Στην  ΕΕ πάνω από το 90% του
πετρελαίου και του 60% του αερίου παράγεται μέσω υπεράκτιων δραστηριοτήτων.

Αυτή η δραστηριότητα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την ΕΕ και η μεγάλη πλειοψηφία 
των δραστηριοτήτων αυτών λαμβάνουν χώρα στη Βόρεια Θάλασσα. Εντός της ΕΕ δύο κράτη
μέλη μόνο συμβάλλουν στο 80% της παραγωγής ακατέργαστου πετρελαίου13, ενώ η 
Νορβηγία παράγει περισσότερο από όλη την ΕΕ των 27 κρατών μελών.

Όλες οι υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και αερίου σε ευρωπαϊκά ύδατα δεν
πραγματοποιούνται σε ύδατα που ελέγχονται από την ΕΕ. Επί παραδείγματι, στη Μεσόγειο
Θάλασσα υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα ανοικτά των ακτών της Βορείου 
Αφρικής, ιδιαίτερα της Αιγύπτου και της Λιβύης.

Η καταστροφή του Deepwater Horizon παρακίνησε όλους εκείνους που εμπλέκονται στην
έρευνα και εξόρυξη υπεράκτιου πετρελαίου και αερίου να επανεκτιμήσουν την ασφάλεια του 
εν λόγω κλάδου. Η National Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore
drilling, μεταξύ άλλων, προέβη σε μια σειρά συστάσεων, πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη 
υλοποιηθεί.

Οι συνέπειες για την Ευρώπη είναι λιγότερο σαφείς, εφόσον πολλές από τις συστάσεις για το 
καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούν πρακτικές που έχουν ήδη επικρατήσει εν 
μέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 έτη ή και περισσότερο. Η Ευρώπη έχει, στη
Βόρειο Θάλασσα, ώριμες βιομηχανικές δραστηριότητες σε συχνά πολύ καλά αναπτυγμένες 
πετρελαιοπηγές, υπό την εποπτεία ώριμων και εξελίξιμων ρυθμιστικών καθεστώτων.

Μία από τις πρώτες συστάσεις στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής αναφέρει: 
"Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αναπτύξει μια προορατική και μη απαλλαγμένων
κινδύνων προσέγγιση ανάλογα με τις επιμέρους διευκολύνσεις, δραστηριότητες και 
περιβάλλοντα, παρόμοια με την προσέγγιση "μελέτη ασφάλειας" που εφαρμόζεται για τη 
Βόρειο Θάλασσα14".

Τα περιοριστικά καθεστώτα είναι κατά βάση αντιδραστικά, ανίκανα να συμβάλουν στη
συνεχή βελτίωση πολιτικών και πρακτικών αναγκαίων να συμβαδίσουν με τον εξελισσόμενο 
κλάδο που επιδιώκει την εξεύρεση σπανιότερων και λιγότερο προσπελάσιμων αποθεμάτων 
υδρογονανθράκων. Αντιθέτως, τα σχέδια πρέπει να αξιολογούνται σε μεμονωμένη βάση 
ανάλογα με την τοποθεσία και τις περιβαλλοντικές και τεχνικές συνθήκες. Οι πετρελαιοπηγές
ΗΡΗΤ θέτουν διαφορετικούς κινδύνους όταν χρειάζεται να ασκηθεί πίεση για την εξόρυξη 
πετρελαίου. Ενώ το βάθος του νερού επηρεάζει οπωσδήποτε τον τεχνικό προβληματισμό της 
γεώτρησης και των προσπαθειών αντίδρασης στη ρύπανση, όλες οι γεωτρήσεις σε βαθειά 
νερά δεν είναι επικίνδυνες και όλες οι γεωτρήσεις σε ρηχά νερά δεν είναι ασφαλείς.

Η "μελέτη ασφάλειας" αποτελεί προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο και στην τοποθεσία 
                                               
13 Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία.
14 Σελίδα 252.
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και απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να αποδεικνύουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στον τομέα της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος ότι όλοι οι 
κίνδυνοι έχουν μελετηθεί και οι σχετικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί. Τυχόν
εναπομείναντες κίνδυνοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αρχή ALARP15. Η οικεία αρχή
πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη ασφάλειας, καθώς και τυχόν διαδοχικές αλλαγές της πριν από 
την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας. Ρυθμιστικά "hold-points" πριν από τη γεώτρηση
διασφαλίζουν ότι η δραστηριότητα δεν είναι αυτόματη αλλά ότι δεν μπορεί να αρχίσει έως 
ότου οι σχετικοί κίνδυνοι έχουν εξεταστεί και παραμεριστεί.

Οιαδήποτε νέα πρόταση δεν πρέπει να περιορίσει την αποτελεσματικότητα αυτών των
ρυθμιστικών προτύπων που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη αλλά μάλλον θα πρέπει να 
επεκτείνει τη βέλτιστη πρακτική σε όλα τα ύδατα της ΕΕ, διασφαλίζοντας την αυστηρή 
εφαρμογή της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αδειοδότηση και τα θέματα υγείας και ασφάλειας ενοποιήθηκαν 
σε έναν ενιαίο οργανισμό, πράγμα που οδήγησε σε εσωτερικές εντάσεις, σύγχιση στόχων και 
σε εύκολη εξωτερική επιρροή. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να διαχωρίσουν 
τη διαδικασία αδειοδότησης από τα θέματα υγείας και ασφάλειας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι βεβαίως σπουδαίο αλλά οιαδήποτε νομοθεσία είναι 
αποτελεσματική μόνο αν επιβάλλεται ορθώς. Γι' αυτό το σκοπό, προκειμένου δηλαδή να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση, είναι απαραίτητη η τακτική επιθεώρηση από εμπειρογνώμονες 
που είναι εξοικειωμένοι με τις συγκεκριμένες συνθήκες γεώτρησης και απολαύουν της 
εμπιστοσύνης των φορέων εκμετάλλευσης.

Τέτοιοι επιθεωρητές με υψηλή κατάρτιση και, ειδικότερα, επιθεωρητές με αξιόλογη εμπειρία, 
σπανίζουν και, επομένως, πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ή ακόμα και για τη δημιουργία 
διασυνοριακών επιθεωρητών θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα και να 
προσθέσουν μάλλον αξία παρά να αφαιρέσουν ζωτικούς πόρους. 

Ο επιμερισμός επιθεωρητών, ενώ μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος για κράτη 
μέλη με περιορισμένες υπεράκτιες δραστηριότητες, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για 
χαμηλότερα επίπεδα εποπτείας. Ο κλάδος πληρώνει το κόστος ρύθμισης των δραστηριοτήτων 
του· το σχετικό θέμα είναι περισσότερο η έλλειψη ρυθμιστικών πόρων παρά το κόστος τους.

Ένας ειδικός επιχειρησιακός προβληματισμός που αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι 
ότι η θεμελιώδης ασφάλεια τόσο των εξωχώριων όσο και των ενδοχώριων πετρελαιοπηγών 
απαιτεί πάντοτε δοκιμασμένο εξοπλισμό για αποτροπή των εκρήξεων.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να προωθείται ο διάλογος και να 
ενθαρρύνονται κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών με την NSOAF16,
ως μοντέλο. 

                                               
15 Όσο το δυνατόν χαμηλότερο κατά την ορθολογική άποψη.
16 North Sea Offshore Authorities Forum.
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Η Μεσόγειος, η Βαλτική και η Μαύρη Θάλασσα μπορούν να επωφεληθούν από ένα
ισοδύναμο φόρουμ όπου οι ρυθμιστές εκτιμούν τις τάσεις του κλάδου και τη βέλτιστη 
πρακτική, αντιδρούν σε ατυχήματα και διαδίδουν τη γνώση, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνοντας 
πολυεθνικά σχέδια ελέγχου και προβαίνοντας στη σύσταση ομάδων εργασίας που 
υποβάλλουν την έκθεσή τους σε τακτικές ολομέλειες. Προκειμένου το έργο τους να είναι 
αποτελεσματικό, τα εν λόγω φόρουμ θα πρέπει να ενσωματώνουν όλες τις οικείες εθνικές 
αρμόδιες αρχές ανεξάρτητα από το εάν ευρίσκονται στην ΕΕ ή όχι.

Στην πυρηνική βιομηχανία η υποβολή αναφοράς για τυχόν ατυχήματα στην ΙΑΕΑ είναι 
υποχρεωτική. Η ενωσιακή νομοθεσία επιβάλλει την υποβολή εκθέσεων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας, εξασφαλίζοντας την ανάλυση και τη διάδοση όλων των πληροφοριών, 
αναθέτοντας στο JRC το ρόλο κεντρικού χώρου εναποθήκευσης δεδομένων.

Ενώ υπάρχουν μηχανισμοί για την υποβολή αναφορών σχετικά με ατυχήματα17 και ενώ μη
ρυθμιστικοί δίαυλοι μπορούν να διαδώσουν τα σχετικά συμπεράσματα18, φαίνεται να υπάρχει 
περιθώριο για περαιτέρω μέτρα, ειδικά σε παγκόσμια κλίμακα. 

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες από την υποβολή 
αναφορών για ατυχήματα και να τις δημοσιεύουν εγκαίρως, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ευαίσθητες από εμπορική άποψη πληροφορίες.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων υφιστάμενων 
διαύλων πληροφόρησης πριν από την εκτίμηση της αναγκαιότητας για τυχόν νέες 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες.

Συμμετοχή του εργατικού δυναμικού

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια αυστηρή νοοτροπία για το θέμα της ασφάλειας, η συμμετοχή
του υπεράκτιου εργατικού δυναμικού σε πρωτοβουλίες για την υγεία και την ασφάλεια έχει 
ζωτική σημασία, επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι είναι οι καταλληλότεροι για να προσδιορίζουν 
ποια είναι τα εμπόδια για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου Step Change in Safety δημιουργήθηκε για την
προώθηση μιας ισχυρής νοοτροπίας γύρω από το θέμα της ασφάλειας, με τη συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού, την ανάπτυξη κοινών προτύπων και τη δημοσίευση βέλτιστων 
πρακτικών. Οι αποτελεσματικές προτάσεις για το θέμα της ασφάλειας είναι συχνά εκείνες 
που ενδεχομένως θεωρούνται ότι οφείλονται σε ήσσονος σημασίας μεταβολές συμπεριφοράς, 
ωστόσο, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προκύπτουν χαρακτηριστικά σε 
επιχειρησιακά στάδια που απαιτούν την επέμβαση του ανθρώπου (εξόρυξη, συντήρηση, 
κ.λπ.) μια τέτοια επικέντρωση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Εκπαίδευση για την ασφάλεια

Η υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και αερίου καυχάται για ένα βελτιωμένο επίπεδο υγείας
και ασφάλειας για το προσωπικό που αποτελεί ρεκόρ. Ωστόσο, η επικέντρωση της προσοχής

                                               
17 Eg. OSPAR 'Report on Discharges, Spills and Emissions'. 
18 Eg. NSOAF's 'safety bulletins'.
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στην ασφάλεια του προσωπικού δεν θα πρέπει να την αποσπά από άλλες διαδικασίες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών.

Η επίπονη εκπαίδευση για σενάρια διαχείρισης καταστροφών έχει ζωτική σημασία. Για
παράδειγμα, αποτελεί ήδη διεθνές πρότυπο όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες άντλησης 
πετρελαίου να παρακολουθούν μαθήματα ελέγχου καταστροφών (συμπεριλαμβανομένης 
εκπαίδευσης για την αντίδραση σε καταστροφές).

Πολλές από τις παραλείψεις της καταστροφής του Deepwater Horizon σε ό,τι αφορά στην 
ασφάλεια φαίνεται να απορρέουν από πτυχές που αφορούν τη σχετική νοοτροπία.

Αναμένοντας τα χειρότερα

Η υποβολή, διαβούλευση και έγκριση σχεδίων αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων
ανάλογα με την τοποθεσία θα πρέπει να αποτελεί ζωτικό μέτρο της ρυθμιστικής διαδικασίας. 
Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να προσδιορίζουν πιθανούς κινδύνους, να αποτιμούν πηγές και
συνέπειες της ρύπανσης, να σκιαγραφούν στρατηγική αντίδρασης, η οποία ενδεχομένως να 
συμπεριλαμβάνει σχέδια εξόρυξης για βοηθητικό αγωγό άντλησης και να προσδιορίζει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό αντίδρασης.

Καμία επιχειρησιακή δράση δεν θα αρχίζει πριν από την έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης
απρόοπτων καταστάσεων. Για πολύπλοκες πετρελαιοπηγές ή για προβληματικές συνθήκες 
εξόρυξης το σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων θα πρέπει να εκτιμάται 
συγχρόνως με άλλες ρυθμιστικές διαδικασίες έγκρισης.

Ο αντίκτυπος της καταστροφής του Deepwater Horizon μεγιστοποιήθηκε από την έλλειψη 
κατάλληλου σωστικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή
την καταστροφή θα πρέπει να συμβάλουν στο σχεδιασμό βοηθητικών συστημάτων και 
εξοπλισμού με στόχο την αποκατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε καλύτερα 
σε μια μελλοντική κρίση αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς συζήτησης σε φόρουμ 
όπως το GIRG19 και OSPRAG20. Κοινές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κατάλληλου
προστατευτικού περιβλήματος και εξοπλισμού ανάκτησης αποδίδουν ήδη καρπούς - ο 
OSPRAG έχει προσφάτως αναθέσει την κατασκευή "προστατευτικού καλύμματος" που θα
μπορούσε να κλείσει την πετρελαιοπηγή σε περίπτωση έκρηξης, για χρήση στο UKCS.

Ο κλάδος και οι ρυθμιστές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα παρόμοιου 
εξοπλισμού στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αρχικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα ως προς την αντίδραση στη ρύπανση που προέρχεται από 
υπεράκτιες δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου και αερίου, ο οργανισμός θα πρέπει να 
συγκεντρώσει καταλόγους απογραφής πόρων του κλάδου καθώς και δημόσιων περιουσιακών 
στοιχείων ως αντίδραση σε περίπτωση ρύπανσης.

Δράση αποκατάστασης

                                               
19 Global Industry Response Group.
20 Oil Spill Prevention and Response Group.
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Τα αρχικά στάδια της αντίδρασης στην καταστροφή του Deepwater Horizon
χαρακτηρίζονταν από συγκεχυμένες ευθύνες και από έλλειψη κυβερνητικής εποπτείας, χωρίς 
να αγνοείται και η ασυνέπεια ως προς τη δημόσια ενημέρωση.

Μια πετρελαιοκηλίδα εθνικής σημασίας στην ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιήσει τα εθνικά
σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων τα οποία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
διοικητικές δομές, διαύλους επικοινωνίας και σχέδια για την ανάπτυξη εθνικών 
χρηματοδοτικών πόρων από κοινού με προσπάθειες του κλάδου.

Ευθύνη

Το πιθανό κόστος οποιασδήποτε καταστροφής επηρεάζεται από αριθμό παραγόντων
σχετικών με τη φύση του φρέατος (μέγεθος του ρεζερβουάρ, πίεση, θερμοκρασία, κ.λπ.), το 
ευρύτερο περιβάλλον και τη φύση της αντίδρασης, και ειδικότερα την ταχύτητα της 
αντίδρασης.

Η περιβαλλοντική ευθύνη στην ΕΕ βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Η
εξασφάλιση ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για να 
ικανοποιήσουν αυτή την απαίτηση, καθώς και τις άλλες ευθύνες τους, αποτελεί σπουδαίο 
κανονιστικό έλεγχο πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, τα κανονιστικά εμπόδια σ' αυτό τον τομέα δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλά ώστε, 
στην πραγματικότητα, να περιορίζουν τον κλάδο σε μικρότερους και συχνά ειδικευμένους 
φορείς εκμετάλλευσης. Ενώ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θεωρούν ολοένα και περισσότερο
ότι είναι αντιοικονομικό να συνεχίσουν την εκμετάλλευση ορισμένων από τις δεδομένες 
πηγές, μικρότεροι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν συχνά να αναλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία 
ενεργητικού, διατηρώντας την επένδυση και επεκτείνοντας την προσφορά. Η συνεχής
επένδυση έχει ζωτική σημασία για να μην αποκλίνει η παραγωγή από ώριμες υπεράκτιες 
δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου και αερίου στην ΕΕ.

Η οικονομία της ΕΕ, το περιβάλλον και οι ενεργειακές ανάγκες εξυπηρετούνται καλύτερα
από ένα ολιγοπώλιο στον υπεράκτιο τομέα.

Το ΟΡΟL είναι ένα αμοιβαίο σύστημα εγγυήσεων στη Βόρειο Θάλασσα που υποχρεώνει τα 
μέλη του κλάδου να αποδέχονται αυστηρή, αντικειμενική ευθύνη για ζημία από ρύπανση και 
καταβολή αποζημίωσης για μέτρα αποκατάστασης, με σημερινό ανώτατο όριο ευθύνης ποσό 
ύψους 250 εκατ. δολαρίων ανά ατύχημα21.

Αυτό το σύστημα προσφέρει έναν μηχανισμό για τον τακτικό διακανονισμό απαιτήσεων και 
παρέχει κίνητρα για άμεση δράση αποκατάστασης από όλα τα μέρη. Αυτή η αμοιβαιότητα
κινδύνου συμβάλλει σε έναν βαθμό "αυτο-αστυνόμευσης" και εποπτείας μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης. Το σύστημα εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται όταν οι
συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται σε παρόμοια τοποθεσία. Δεν θα ήταν σωστό να επεκταθεί
η OPOL σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις σε άλλες θάλασσες της ΕΕ αλλά, δεδομένων των 
ωφελειών ισοδύναμων συστημάτων, θα πρέπει να δημιουργηθούν για δραστηριότητες σε 
άλλα ύδατα της ΕΕ.

                                               
21 Αυτό το ποσό δεν αποτελεί ανώτατο όριο ευθύνης.
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Η διεθνής διάσταση

Ένας μεγάλος φορέας διεθνούς δικαίου διέπει τα ύδατα της ΕΕ. Οποιαδήποτε μέτρα σε
επίπεδο ΕΕ δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενα σε περίπτωση που προσθέτουν 
προστιθέμενη αξία.

Ενώ ο κλάδος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει ομοιόμορφα υψηλά πρότυπα σε 
ολόκληρη την υδρόγειο, το να υποχρεώνει κανείς αυτό σε εταιρείες με έδρα την ΕΕ δεν 
φαίνεται πρακτικό. Παρά τα πιθανά θέματα νομικής φύσεως, είναι αδύνατο για τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν τις παγκόσμιες δραστηριότητες των εταιρειών.

Αμφισβητείται επίσης κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είχε αντίκτυπο στα παγκόσμια πρότυπα
ασφάλειας όταν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ελέγχεται από κυβερνήσεις 
ή δημόσιες εθνικές εταιρείες πετρελαίου.

Μια καλύτερη και ρεαλιστικότερη προσέγγιση είναι η υποστήριξη διεθνών προσπαθειών σε 
επίπεδο G20 για τον επιμερισμό της καλής πρακτικής σε νομοθετικές ρυθμίσεις, πρότυπα και 
διαδικασίες. Ο κλάδος έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο και συστήματα όπως το PETRAD22

θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ιδιαίτερα αν αφορούν αναπτυσσόμενες χώρες. 

                                               
22 Επιμερίζοντας την εμπειρία των νορβηγών παραγωγών. 


