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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0688),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0392/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, καθώς και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης 
και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ατυχήματα σε σχέση με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που συνέβησαν το 2010, κυρίως δε 
αυτό στον Κόλπο του Μεξικού, 
αποτέλεσαν την αφορμή για επανεξέταση 
των πολιτικών που αποσκοπούν στην 
εγγύηση της ασφάλειας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια 
διαδικασία επανεξέτασης και εξέφρασε τις 
αρχικές απόψεις της σχετικά με την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου με την ανακοίνωσή της 
«Αντιμέτωποι στο πρόβλημα της 
ασφάλειας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» της 13ης Οκτωβρίου 2010. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψηφίσματα επί του θέματος, την 7η 
Οκτωβρίου 2010 και τη 13η Σεπτεμβρίου 
2011. Οι υπουργοί ενέργειας των κρατών 
μελών διατύπωσαν τις απόψεις τους στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Ενέργειας 
της 3ης Δεκεμβρίου 2010.

(4) Τα ατυχήματα σε σχέση με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που συνέβησαν το 2010, κυρίως δε 
αυτό στον Κόλπο του Μεξικού, 
κατέδειξαν με οδυνηρό τρόπο τους 
κινδύνους που συνεπάγονται οι 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και αποτέλεσαν την 
αφορμή για επανεξέταση των πολιτικών 
που αποσκοπούν στην εγγύηση της 
ασφάλειας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια 
διαδικασία επανεξέτασης και εξέφρασε τις 
αρχικές απόψεις της σχετικά με την 
ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου με την ανακοίνωσή της 
«Αντιμέτωποι στο πρόβλημα της 
ασφάλειας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου» της 13ης Οκτωβρίου 2010. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψηφίσματα επί του θέματος, την 7η 
Οκτωβρίου 2010 και τη 13η Σεπτεμβρίου 
2011. Οι υπουργοί ενέργειας των κρατών 
μελών διατύπωσαν τις απόψεις τους στα
συμπεράσματα του Συμβουλίου Ενέργειας 
της 3ης Δεκεμβρίου 2010.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Υπεράκτιες βιομηχανίες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι εγκαταστημένες 
σε αρκετές περιοχές της Ένωσης, ενώ 
υπάρχουν προοπτικές να αναπτυχθούν νέες 
σε περιοχές στα ύδατα της Ένωσης. Η 
υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για τον ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό της ΕΕ.

(7) Υπεράκτιες βιομηχανίες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι εγκαταστημένες 
σε αρκετές περιοχές της Ένωσης, ενώ 
υπάρχουν προοπτικές να αναπτυχθούν νέες 
σε περιοχές στα ύδατα της Ένωσης 
δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις 
καθιστούν δυνατές τις γεωτρήσεις σε 
περισσότερο απαιτητικό περιβάλλον. Η 
υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για τον ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 4

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Οι μηχανισμοί 
χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων και τα 
ασφάλιστρα πρέπει να βασίζονται στους 
πραγματικούς κινδύνους που απορρέουν 
από τις παραγωγικές και μη παραγωγικές 
δραστηριότητες, ενώ υπάρχει ανάγκη για 
ασφαλιστικά προϊόντα που να βασίζονται 
σε έργα.

Or. en

Τροπολογία 5

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 

(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 
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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.

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. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια της 
εκπόνησης της ΕΜΚ, για παράδειγμα 
μέσω της συμμετοχής εκλεγμένου 
αντιπροσώπου ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Με βάση τα παραπάνω ιδρύθηκε με 
απόφαση της Επιτροπής στις 19 
Ιανουαρίου 2012 ο Όμιλος Αρχών 
Εποπτείας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Όμιλος Αρχών 
ΕΕ») προκειμένου να χρησιμεύσει ως 
φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και 
εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την 
πρόληψη και αντίδραση σε μεγάλα 
ατυχήματα κατά τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

Or. en
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Τροπολογία 7

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. 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 
υποβάλλει έκθεση για τα ευρήματα με τις 
προτάσεις της εντός ενός έτους μετά την 
έγκριση.
Προκειμένου να υπάρξει ένα δίχτυ 
ασφαλείας, σε κάθε θαλάσσιο χώρο της 
ΕΕ πρέπει να δημιουργηθούν αμοιβαία 
ταμεία αποζημίωσης για πετρελαϊκή 
ρύπανση, με υποχρεωτική συμμετοχή των 
φορέων εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο 
κλάδος τηρεί τουλάχιστον τα 
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περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα 
ασφαλείας της Ένωσης, σε οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου και αν λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις του.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «δεκτή» νοείται να θεωρείται ανεκτή η 
επικινδυνότητα μεγάλου ατυχήματος στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πέραν του 
οποίου, παρά τη χρησιμοποίηση 
περαιτέρω χρόνου, πόρων ή δαπανών, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική 
μείωση της επικινδυνότητας·

1. ‘ανεκτό’ νοείται το επίπεδο
επικινδυνότητας μεγάλου ατυχήματος  
που μειώνεται όσο περισσότερο είναι 
ευλόγως εφικτό, δεδομένου ότι η 
υπολειπόμενη επικινδυνότητα είναι 
ασήμαντη σε σχέση με την ποσότητα 
περαιτέρω χρόνου, πόρων ή δαπανών που 
απαιτούνται για την αποτροπή της·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης καθηκόντων που σχετίζονται 
με το πεδίο εφαρμογής του·

6. «αρμόδια αρχή» νοείται μια δημόσια 
αρχή ή φορέας που διέπεται από το 
δημόσιο δίκαιο που έχει συσταθεί για να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν 
ανατεθεί με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 διαχωρισμός των διαδικασιών αδειοδότησης (για εξερεύνηση και για παραγωγή) αντιβαίνει 
στην κοινή πρακτική. Ο στόχος σύμφωνα με τον οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά 
την άσκηση της εξερευνητικής δραστηριότητας μπορούν να εξεταστούν από την αρχή 
αδειοδότησης πριν δοθεί άδεια για τις δραστηριότητες παραγωγής καλύπτεται στο 
τροποποιημένο κείμενο του άρθρου 4.3.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «κλάδος» νοούνται οι ιδιωτικές 
εταιρίες που εμπλέκονται άμεσα σε 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό ή των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται στενά με τις εν 
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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. «μεγάλο ατύχημα» νοείται συμβάν 
όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, σημαντική 
απώλεια ελέγχου φρέατος ή σημαντική 
διαρροή υδρογονανθράκων στο 
περιβάλλον, σημαντική ζημία σε 
εγκατάσταση ή σε εξοπλισμό επ’ αυτής, 
απώλεια της δομικής ακεραιότητας 
εγκατάστασης και οποιοδήποτε άλλο 
συμβάν που επιφέρει θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό πέντε ή περισσότερων
προσώπων που βρίσκονται σε 
εγκατάσταση ή εκτελούν εργασίες 
σχετικές με εγκατάσταση·

18. «μεγάλο ατύχημα» νοείται συμβάν 
όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, σημαντική 
απώλεια ελέγχου φρέατος ή σημαντική  
έκλυση υδρογονανθράκων ή επικίνδυνων 
ουσιών και που περιλαμβάνει απώλειες· 
συμβάν που οδηγεί σε  σημαντική ζημία 
σε εγκατάσταση ή σε εξοπλισμό επ’ αυτής, 
με άμεσο κίνδυνο απωλειών· οποιοδήποτε 
άλλο συμβάν που οδηγεί σε πολλαπλούς 
θανάτους ή σοβαρούς προσωπικούς 
τραυματισμούς προσώπων που εκτελούν 
εργασίες στην υπεράκτια εγκατάσταση ή 
που επιδίδονται σε δραστηριότητες 
σχετικές με αυτήν· σημαντική έκλυση 
υδρογονανθράκων ή επικίνδυνων ουσιών 
με μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. «υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εξερεύνηση, την παραγωγή ή την 
επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Σε 
αυτές περιλαμβάνεται η μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω 
υπεράκτιων υποδομών συνδεδεμένων με
εγκατάσταση ή υποθαλάσσια 
εγκατάσταση·

21. «υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εξερεύνηση, την παραγωγή ή την 
επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Σε 
αυτές περιλαμβάνεται η μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω 
υποδομών συνδεδεμένων με ή από 
υπεράκτια εγκατάσταση ή υποθαλάσσια 
εγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ο 
φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης ή ο ιδιοκτήτης μη 
παραγωγικής εγκατάστασης και ο φορέας 
εκμετάλλευσης φρέατος εάν πρόκειται για 
λειτουργία φρέατος. Οι όροι “φορέας 
εκμετάλλευσης” και “κάτοχος άδειας” 
εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 2 
παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ·

22. «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ο 
φορέας εκμετάλλευσης παραγωγικής 
εγκατάστασης, ο φορέας εκμετάλλευσης 
μη παραγωγικής εγκατάστασης ή ο φορέας 
εκμετάλλευσης φρέατος.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 την 
οποία έχει διορίσει ο κάτοχος άδειας 
προκειμένου να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τις βασικές λειτουργίες 
παραγωγικής εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των διαδικασιών αδειοδότησης (για εξερεύνηση και για παραγωγή) αντιβαίνει 
στην κοινή πρακτική. Ο στόχος σύμφωνα με τον οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά 
την άσκηση της εξερευνητικής δραστηριότητας μπορούν να εξεταστούν από την αρχή 
αδειοδότησης πριν δοθεί άδεια για τις δραστηριότητες παραγωγής καλύπτεται στο 
τροποποιημένο κείμενο του άρθρου 4.3.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 
συμβάντος και των επιπτώσεων του 
συμβάντος·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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 η οντότητα που έχει διοριστεί για 
να σχεδιάζει και να εκτελεί λειτουργία 
φρέατος.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α. «χάσμα αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας» νοείται μια 
κατάσταση κατά την οποία 
δραστηριότητες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πετρελαιοκηλίδα 
πραγματοποιούνται σε χρονική στιγμή 
κατά την οποία είναι αδύνατο να υπάρξει 
αποτελεσματική αντιμετώπιση, είτε λόγω 
του ότι οι διαθέσιμες τεχνολογίες δεν θα 
είναι αποτελεσματικές είτε επειδή 
αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους λόγω 
των περιβαλλοντικών συνθηκών ή άλλων 
περιοριστικών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 23

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 

2. Συγκεκριμένα, οι αρχές αδειοδότησης 
εκτιμούν κατά πόσον η τεχνική και 
οικονομική ικανότητα των οντοτήτων που 
αιτούνται άδεια για την εκτέλεση 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι ανάλογες με την 
επικινδυνότητα, τους κινδύνους οι 
κίνδυνοι 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 



PR\905288EL.doc PE491.285v01-0018/52 PR\905288EL.doc

EL

υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ιδίως δε των ευθυνών για 
περιβαλλοντικές ζημίες.

τις εν λόγω υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ιδίως δε των ευθυνών 
για περιβαλλοντικές ζημίες.

Λαμβάνουν επίσης υπόψη αναφορές 
σχετικά με παγκόσμια συμβάντα στα 
οποία ενεπλάκη ο αιτών.

Or. en

Τροπολογία 24

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 σχετικά με την ίδια 
περιοχή αδειοδότησης χορηγούνται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που 
συλλέγονται βάσει της δραστηριότητας 
εξερεύνησης να μπορούν να εξεταστούν 
από την αρχή αδειοδότησης πριν γίνει η 
αδειοδότηση των δραστηριοτήτων 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 25

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται έγκαιρα στο κοινό 
αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής 
στις διαδικασίες που αφορούν τις 
αδειοδοτήσεις εντός της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες 
είναι οι οριζόμενες στην οδηγία 
2003/35/ΕΚ παραρτήματα Ι και ΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται έγκαιρα στο κοινό 
αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής 
στις διαδικασίες αδειοδότησης για 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου  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 27

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 

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 
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και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους.

και φυσικού αερίου και την εκμετάλλευσή 
τους και δεν βλάπτει τα εμπορικά 
συμφέροντα του αιτούντος.

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) πιστοποιητικό της συμμετοχής του 
φορέα εκμετάλλευσης σε αμοιβαίο ταμείο 
αποζημίωσης πετρελαϊκής ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 29

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 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. Οι εργασίες δεν αρχίζουν 
εάν δεν έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια 
αρχή η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων.

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 2 και 5. Στην 
εκπόνηση της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων συμμετέχουν αντιπρόσωποι των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 31

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 
οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στην 
υποβληθείσα έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 3 και 5. Στην 
εκπόνηση της έκθεσης περί μεγάλων 
κινδύνων συμμετέχουν αντιπρόσωποι των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 33

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 
οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στην 
υποβληθείσα έκθεση περί μεγάλων 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 34

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 
μέρος της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων.

Or. en
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Τροπολογία 35

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 κοντά στις 
εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η έγκαιρη χρησιμοποίησή του σε 
περίπτωση μεγάλου ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 36

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 λαμβάνει τα μέτρα που 
κρίνει αναγκαία, όπως απαγόρευση της 
έναρξης λειτουργίας εφόσον είναι 
αναγκαίο, προτού επιτραπεί να αρχίσει 
λειτουργία φρέατος.

Or. en

Τροπολογία 37

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, όπως απαγόρευση της 
έναρξης λειτουργίας εφόσον είναι 
αναγκαίο, προτού επιτραπεί να αρχίσει η 
συνδυασμένη λειτουργία.
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Or. en

Τροπολογία 38

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

Or. en

Τροπολογία 39

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 στον κώδικα για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό κινητών 
μονάδων γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας 
(Κώδικας MODU). Πιστοποιούνται από 
οργανισμό αναγνωρισμένο στην Ένωση 
σύμφωνα με τον προαναφερόμενο 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο
οργανισμών που έχουν αναγνωρισθεί ως 
ανεξάρτητα τρίτα μέρη για την 
επαλήθευση παραγωγικής 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 35.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδότηση απαγόρευσης 
δραστηριότητας

Εξουσιοδότηση αρμόδιας αρχής σε σχέση 
με δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις

Or. en

Τροπολογία 42

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 

1. Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη 
λειτουργία ή τη θέση σε λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή 
οποιαδήποτε συνδεδεμένης υποδομής 
όταν τα μέτρα που προτείνονται στην 
έκθεση περί μεγάλων κινδύνων για την 
πρόληψη ή το μετριασμό μεγάλων 
ατυχημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 
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σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 13 και 14. 13 και 14 κρίνονται ανεπαρκή για τη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 43

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 
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.

4. Η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη χρήση 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή μέρους 
εγκατάστασης ή οποιασδήποτε 
συνδεδεμένης υποδομής 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.

Or. en

Τροπολογία 44

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 

1 Όταν κράτος μέλος  ή αρμόδια αρχή 
κρίνει ότι μεγάλο ατύχημα σχετικά με 
υπεράκτια δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού 
αερίου υπό τη δικαιοδοσία του είναι 
πιθανόν να επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους 
μέλους, ή κατόπιν αιτήματος από κράτος 
μέλος ή αρμόδια αρχή άλλου κράτους 
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εκτελούνται οι λειτουργίες κοινοποιεί στο 
επηρεαζόμενο κράτος μέλος τις σχετικές 
πληροφορίες και επιδιώκει να λάβει 
προληπτικά μέτρα για την αποτροπή 
ζημιών.

μέλους το οποίο είναι πιθανόν να υποστεί 
σημαντικές επιπτώσεις, το κράτος μέλος ή 
η αρμόδια αρχή στην περιοχή 
δικαιοδοσίας του οποίου πρόκειται να 
εκτελούνται οι λειτουργίες κοινοποιεί τις 
σχετικές πληροφορίες στο επηρεαζόμενο 
κράτος μέλος  ή την αρμόδια αρχή και 
επιδιώκει, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 
32, να λάβει συμφωνημένα προληπτικά 
μέτρα για την αποτροπή ζημιών.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης συντάσσουν 
έγγραφο στο οποίο προσδιορίζουν την 
πολιτική τους για την πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων και διασφαλίζουν την 
υλοποίησή της σε ολόκληρη την 
οργάνωση των υπεράκτιων 
εκμεταλλεύσεών τους, μεταξύ άλλων, με 
την υιοθέτηση ενδεδειγμένων ρυθμίσεων 
παρακολούθησης για να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν στην
κατοχή τους έγγραφο στο οποίο 
προσδιορίζουν την πολιτική τους για την 
πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και 
διασφαλίζουν την υλοποίησή της σε 
ολόκληρο τον οργανισμό τους, μαζί  με 
την υιοθέτηση ενδεδειγμένων ρυθμίσεων 
παρακολούθησης για να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότητα της . 

Or. en

Τροπολογία 46

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 

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 



PR\905288EL.doc PE491.285v01-0028/52 PR\905288EL.doc

EL

ή με την κοινοποίηση λειτουργιών 
φρέατος σύμφωνα με το άρθρο 13.

ή ως τμήμα της κοινοποίησης
λειτουργιών φρέατος σύμφωνα με το 
άρθρο 13.

Or. en

Τροπολογία 47

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 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.

5. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν, και 
υποβάλλουν τακτικά προς γνωμοδότηση 
στον κλάδο 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 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

Τροπολογία 48

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 

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 στην παρούσα 
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στον παρόντα κανονισμό. οδηγία και σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. en

Τροπολογία 49

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 
διακόπτουν την λειτουργία της 
εγκατάστασης της προκείμενης 
δραστηριότητας έως ότου τεθεί υπό 
έλεγχο η απειλή ή ο πραγματικός 
επικείμενος κίνδυνος.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Όταν λαμβάνονται τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενημερώνει σχετικά την 
αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.

Or. en
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Τροπολογία 51

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.

Or. en

Τροπολογία 52

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 την 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 
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επιθεωρήσεων των ερευνών και της 
επιβολής της συμμόρφωσης με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η μη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου συνεπάγεται άμεσο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
απειλεί να επιφέρει άμεση σημαντική 
αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή/και 
στο περιβάλλον, η λειτουργία της 
εγκατάστασης ή η λειτουργία του 
σχετικού μέρους της αναστέλλεται από 
τον φορέα εκμετάλλευσης μέχρις ότου 
αποκατασταθεί η συμμόρφωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποτεδήποτε δραστηριότητα που εκτελείται από φορέα εκμετάλλευσης συνεπάγεται άμεσο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, πρέπει 
να διακόπτεται. Το αν ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται ή όχι στη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, δεν ενδιαφέρει. Κατά συνέπεια, το κείμενο μεταφέρεται στο άρθρο 18. 

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν λαμβάνονται τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης ενημερώνει σχετικά την 

διαγράφεται
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αρμόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποτεδήποτε δραστηριότητα που εκτελείται από φορέα εκμετάλλευσης συνεπάγεται άμεσο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, πρέπει 
να διακόπτεται. Το αν ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται ή όχι στη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, δεν ενδιαφέρει. Κατά συνέπεια, το κείμενο μεταφέρεται στο άρθρο 18. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. 4α. 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 56

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 αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν τις 
πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα 
VI χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα 
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.

Or. en
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Τροπολογία 57

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.

3. Όταν δημοσιεύουν πληροφορίες 
σύμφωνα με τα παραρτήματα I, V, VI 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.

Or. en

Τροπολογία 58

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 στην ασφάλεια και το 
περιβάλλον όσον αφορά τα κράτη μέλη με 
υπεράκτιες δραστηριότητες  
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην περιοχή 
δικαιοδοσίας τους

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συντάσσουν ετήσια 1. Τα οικεία κράτη μέλη συντάσσουν 
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έκθεση σχετικά με: ετήσια έκθεση σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) το αποτέλεσμα της παρακολούθησης 
σύμφωνα με το άρθρο 20(4α) και σχετικά 
με την ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής·

Or. en

Τροπολογία 61

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

2. Τα οικεία κράτη μέλη ορίζουν αρχή 
αρμόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 22 και τη 
δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 23 και ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανά διετία, η Επιτροπή δημοσιεύει 
εκθέσεις για την ασφάλεια των 

3. Ανά διετία, η Επιτροπή δημοσιεύει 
εκθέσεις με βάση τις πληροφορίες που της 
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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.

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα. Η Επιτροπή επικουρείται 
στο έργο της αυτό από τα οικεία κράτη 
μέλη και τον Όμιλο Αρχών ΕΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 63

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 εξασφαλίζουν ότι 
διεξάγεται ενδελεχής διερεύνηση των 
μεγάλων ατυχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 64

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 επαρκείς 
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αλλαγές στις σχετικές ρυθμιστικές 
πρακτικές εάν αυτό απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 65

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 η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 2α του παρόντος 
άρθρου, κοινοποιείται στην Επιτροπή και 
στον Όμιλο Αρχών ΕΕ 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.

Or. en

Τροπολογία 66

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
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Τροπολογία 67

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 
επαληθεύουν 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

Τροπολογία 68

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 
και διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές σε 
συνεργασία με τον κλάδο 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
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

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 για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο στα κατάλληλα 
διεθνή και περιφερειακά φόρουμ, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τα ύδατα της 
Αρκτικής.

Or. en

Τροπολογία 70

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 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 
ή την κεφαλή του φρέατος στον θαλάσσιο 
πυθμένα·

Or. en
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φορέας εκμετάλλευσης δοκιμάζει 
περιοδικά την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.

Ο φορέας εκμετάλλευσης δοκιμάζει 
ετησίως τα εσωτερικά σχέδια 
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 72

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 υποδομή 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 το μερίδιο των φορέων 
εκμετάλλευσης στο κόστος της 
αντιμετώπισης εξωτερικών έκτακτων 
αναγκών.

Or. en
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Τροπολογία 73

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

Or. en

Τροπολογία 74

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 των 
παραρτημάτων Ι και V, κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή, στον EMSA και 
δημοσιοποιούνται, κατά περίπτωση. Οι 
διαδικασίες που θεσπίζονται για την 
ενημέρωση του κοινού είναι εκείνες που 
ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ. Κατά την δημοσιοποίηση 
των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών τους, τα κράτη μέλη 
με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
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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

Τροπολογία 75

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 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, του EMSA  και, σε 
αμοιβαία βάση, σε γειτονικές τρίτες χώρες 
και στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 76

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 ατυχήματος, οι φορείς 
εκμετάλλευσης  σε συνεργασία με τις 
οικείες αρχές, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αποτροπή της κλιμάκωσης 
του ατυχήματος και τον μετριασμό των 
συνεπειών του.
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Or. en

Τροπολογία 77

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 κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή, στον 
EMSA 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.

Or. en

Τροπολογία 78

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 

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. Ο EMSA δρομολογεί ασκήσεις 
που αποσκοπούν στη δοκιμή 
διασυνοριακών και ενωσιακών 
μηχανισμών αντιμετώπισης.
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αντιμετώπισης.

Or. en

Τροπολογία 79

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80

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:

2. Η Επιτροπή μπορεί 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:

Or. en



PR\905288EL.doc PE491.285v01-0044/52 PR\905288EL.doc

EL

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις που αφορούν την 
επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, 
που εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ 
σημείο 5· δ) τις απαιτήσεις για τη 
λειτουργίας και οργάνωση των αρμόδιων 
αρχών, οι οποίες εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα)  τις απαιτήσεις που συνδέονται με 
την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών, οι οποίες 
εξειδικεύονται στο παράρτημα V.

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροπολογία στην οδηγία 2008/99 σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω του ποινικού δικαίου
Η οδηγία 2008/99/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:
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(1) Στο άρθρο 3 , προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«(ι) μεγάλο ατύχημα πετρελαϊκής 
ρύπανσης.’
(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 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
37β. Όχι αργότερα από 3 έτη μετά την
ολοκλήρωση των μεταβατικών περιόδων 
που ορίζονται στο άρθρο 38, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εμπειρία της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις προσπάθειες και τις εμπειρίες 
των αρμόδιων αρχών και σε στενή 
συνεργασία με τον Όμιλο Αρχών ΕΕ.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με το αποτέλεσμα αυτής της 
αξιολόγησης. Η έκθεση περιλαμβάνει 
οποιεσδήποτε κατάλληλες προτάσεις για 
την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Όταν η αρμόδια αρχή εντοπίζει 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις που 
παρουσιάζουν χαμηλότερους κινδύνους, 
αυτές μπορούν να υπαχθούν σε 
μακρότερες μεταβατικές περιόδους οι 
οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν στην 
Επιτροπή από την οικεία αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
το αργότερο έως τις [18 μήνες από τη 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα].
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Οι διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια 
παραπομπή κατά την επίσημη έκδοσή 
τους. Τον τρόπο της παραπομπής 
αποφασίζουν τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων του εθνικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39α. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει 
την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39β. Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 1. Για τις αδειοδοτήσεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο  5(2) τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε:

(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 τις αιτήσεις 
αδειοδότησης 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·

(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 αιτήσεων αδειοδότησης·

(β) το κοινό να έχει το δικαίωμα να 
διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες 
σύμφωνα με προθεσμίες και διαδικασίες 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη ή τις 
αρμόδιες αρχές, πριν από την 
αδειοδότηση·

(γ) κατά τη λήψη των αποφάσεων, να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα 
αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού·

(γ) κατά την αδειοδότηση να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της 
συμμετοχής του κοινού·

(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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 2 – 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 του χάσματος αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας·

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 3 – 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 
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συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για 
πρόσωπα και για το περιβάλλον· στα 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται 
εκτίμηση του χάσματος αντιμετώπισης 
πετρελαιοκηλίδας·

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – παράγραφος 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, απαίτηση 
προκειμένου οι φορείς εκμετάλλευσης 
ή/και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων να 
αποζημιώνουν την αρμόδια αρχή  για 
υπηρεσίες (π.χ. επισκέψεις επιθεωρητών) 
που έχουν παρασχεθεί, σύμφωνα με τέλη 
ή αμοιβές που υπολογίζονται με βάση 
αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά 
κριτήρια.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκρηξη στην πλατφόρμα Deepwater Horizon στις 20 Απριλίου 2010 προκάλεσε τον θάνατο 
11 ατόμων που εργάζονταν στην πλατφόρμα και δημιούργησε μια πετρελαιοκηλίδα περίπου 
4,9 εκατομμυρίων βαρελιών (780,000 m³) αργού πετρελαίου. Χρειάστηκαν 3 μήνες για να 
σφραγιστεί η πετρελαιοπηγή και ακόμη 2 μήνες για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η βοηθητική 
πετρελαιοπηγή και να χαρακτηριστεί η πετρελαιοπηγή ανενεργή. Οι έρευνες των ΗΠΑ 
συμπέραναν ότι «η καταστροφή ήταν σχεδόν αναπόφευκτη μετά από χρόνια εφησυχασμού 
της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων και λόγω της ελλιπούς μέριμνας για την ασφάλεια. ... 
Καθώς οι γεωτρήσεις προχωρούν σε βαθύτερα και πιο επικίνδυνα ύδατα, στα οποία βρίσκεται 
το περισσότερο πετρέλαιο της Αμερικής, μόνο οι συστημικές μεταρρυθμίσεις της 
κυβέρνησης και της βιομηχανίας θα αποτρέψουν μια παρόμοια μελλοντική καταστροφή.» 
(William K. Reilly, συμπρόεδρος της Επιτροπής για τις Πετρελαιοκηλίδες (Oil Spill 
Commission), Έκθεση Landmark).

Το ατύχημα αποτέλεσε επίσης αφορμή για την επανεξέταση των πολιτικών της ΕΕ: η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αμέσως την αξιολόγηση της ασφάλειας των υπεράκτιων 
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δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα 
ευρωπαϊκά ύδατα. Το συμπέρασμα ήταν ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για να 
διασφαλιστεί η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες ήδη υπάρχουν στα κανονιστικά 
καθεστώτα ορισμένων κρατών μελών, σε ολόκληρη την ΕΕ με ένα σαφές υπερσύγχρονο 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η 
οποία παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2011, δίνει έμφαση σε 
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνολικών αποκλίσεων και τον 
κατακερματισμό που παρουσιάζουν οι πρακτικές και η νομοθεσία των κρατών μελών στον 
τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.

Σκοπός της πρότασης είναι να απαντήσει στους αυξημένους κινδύνους, διασφαλίζοντας ότι η 
βιομηχανία σε ολόκληρη την ΕΕ χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο 
μεγάλων κινδύνων, ενισχύοντας την ετοιμότητα της ΕΕ και την ικανότητα αντιμετώπισης, 
καθώς και διασαφηνίζοντας το ισχύον νομικό πλαίσιο περί ευθύνης και αποζημίωσης.

Η εισηγήτρια διακρίνει τα εξής κύρια ζητήματα:

Νομική μορφή

Παρόλο που ο κανονισμός έχει το πλεονέκτημα της άμεσης ισχύος και έτσι δημιουργεί ένα 
ομοιόμορφο πεδίο δράσης, προέκυψαν ερωτήματα σε σχέση με την ανάκληση και την 
τροποποίηση αντίστοιχης ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και της καθοδήγησης που ίσως 
συνεπάγεται η έγκριση του κανονισμού. Η αναθεώρηση αυτή θα εξέτρεπε σπάνιους όρους 
από τις αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις ασφάλειας στον τομέα. Σε σχέση με αυτό, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να μεταβληθεί η νομική μορφή και οι ενέργειες να 
επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός ισχυρού νομικού πλαισίου με τη μορφή οδηγίας.

Ανεξαρτησία των αρχών

«Η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων ασφάλειας των υπεράκτιων γεωτρήσεων, 
ούτως ώστε οι ΗΠΑ να λάβουν ηγετική θέση διεθνώς σε αυτόν τον τομέα... Μόνο ένας 
πραγματικά ανεξάρτητος ομοσπονδιακός οργανισμός ασφάλειας - πλήρως διαχωρισμένος 
από πρακτικές μισθώσεων και από την πολιτική - μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ρυθμιστικές 
αρχές δεν γίνονται και πάλι δέσμιες της βιομηχανίας.» (Bob Graham, συμπρόεδρος της 
Επιτροπής για τις Πετρελαιοκηλίδες (Oil Spill Commission), Έκθεση Landmark)
Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα ατυχήματα στην 
πετρελαιοπηγή Μακόντο είναι πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των 
αρχών που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση των κινδύνων τους οποίους ενέχουν οι 
δραστηριότητες για την ασφάλεια και το περιβάλλον, από τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την έκδοση των αδειών για τις γεωτρήσεις.

Ρόλος της ομάδας αρχών εποπτείας υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ομάδα εποπτείας της ΕΕ) και του EMSA
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Βάσει του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (έκθεση Ford), η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών. Η νεοσυσταθείσα ομάδα εποπτείας της ΕΕ πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως, 
καθώς αποτελεί το ιδανικό φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας όσον 
αφορά την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και την αντιμετώπισή τους, ενώ παράλληλα 
καλείται να συμμετέχει στην επιβεβαίωση της υλοποίησης και εφαρμογής του σχετικού 
εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η διευρυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA): είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται ο EMSA στην 
ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και στις παρεμβάσεις όταν προβλέπονται 
διασυνοριακές επιπτώσεις από δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Πρέπει να διατεθούν στον EMSA λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, καθώς και πόροι των κρατών μελών, και, επίσης, ο 
EMSA πρέπει να ξεκινήσει περιοδικές ασκήσεις για τη δοκιμή των διασυνοριακών 
μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Επαλήθευση από τρίτο μέρος

Το Κοινοβούλιο επέμεινε στην επαλήθευση από τρίτο μέρος. Η εισηγήτρια γνωρίζει τις 
καθιερωμένες πρακτικές στη βιομηχανία σε σχέση με την ανεξάρτητη επαλήθευση και θεωρεί 
ότι το ζήτημα αυτό χρήζει σαφώς περαιτέρω εξέτασης.

Πρότυπα της ΕΕ για τις διεθνείς δραστηριότητες

Παρόλο που υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή, υπάρχει προφανής προσδοκία για 
τις εταιρείες με βάση την ΕΕ να δραστηριοποιούνται διεθνώς σύμφωνα με τα πρότυπα 
ασφάλειας της ΕΕ. Τα υψηλά αυτά πρότυπα πρέπει όχι μόνο να προαχθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο στα κατάλληλα διεθνή και περιφερειακά φόρα, αλλά επίσης πρέπει να εξεταστούν
περαιτέρω μηχανισμοί για τη διασφάλιση της τήρησής τους.


