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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όλες οι δράσεις της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει 
να πλαισιώνονται από υψηλό επίπεδο προστασίας βάσει, μεταξύ άλλων, της αρχής της 
προφύλαξης·

1. τονίζει ότι η πλήρης ευθύνη σε σχέση με ζημίες που προκαλούνται από την εξερεύνηση 
και εξόρυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να βασίζεται στην αρχή 
"ο ρυπαίνων πληρώνει"όπως ορίζεται στο άρθρο 191, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ  

2. θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία περί περιβαλλοντικής ευθύνης περιέχει σειρά 
σημαντικών ελλείψεων, και υπενθυμίζει το ψήφισμα του της 7ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην 
Ευρώπη, με το οποίο καλούσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του 
περιεχομένου και της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης, της οδηγίας SEVESO
II και των μέτρων που συγκροτούν τη δέσμη Erika και την Τρίτη Δέσμη Ασφάλειας στη 
Θάλασσα), και/ή το ενδεχόμενο εκπόνησης νέας νομοθεσίας, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη όλων των κινδύνων που ενέχει η εκμετάλλευση υπεράκτιων 
κοιτασμάτων και για την ενίσχυση των κανόνων περί ευθύνης στην περίπτωση 
πετρελαϊκών ατυχημάτων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει συνολικά τις προϋποθέσεις αδειοδότησης 
σχετικά με την αναζήτηση και εξόρυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, και 
να υποβάλει, ενδεχομένως, προτάσεις για την επιβολή εναρμονισμένων ελάχιστων 
απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ·

4. προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με εταίρους και γειτονικές χώρες για να 
θεσπιστεί ειδικό καθεστώς στην Αρκτική, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε ένα τέτοιο ευπαθές και μοναδικό περιβάλλον, καθώς και 
στην ανάγκη για τέτοιες λύσεις·

5. υποστηρίζει, όποτε είναι εφικτό, τη διενέργεια εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στο πλαίσιο σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (π.χ. 
σχετικά με τη χρήση χημικών διασκορπιστικών ουσιών ως μέτρο εκτάκτου ανάγκης)·

6. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας περί 
περιβαλλοντικής ευθύνης ώστε να καλύπτονται οι περιβαλλοντικές ζημίες σε όλα τα 
θαλάσσια ύδατα, όπως προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική·(οδηγία 2008/56/ΕΚ)· 

7. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επέκταση της αποστολής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ώστε να καλύπτει 
τόσο τα σκάφη όσο και τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις·
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8. προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης 
διατάξεις υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης της 
υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, και να ελέγξει κατά πόσον τα ισχύοντα 
ανώτατα χρηματοοικονομικά όρια επαρκούν·

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της νομικής ευθύνης που αφορά στον 
παροπλισμό υφιστάμενων υποδομών των γεωτρήσεων και να καθορίσει με σαφήνεια, και 
μέσω νομοθετικών πράξεων εάν απαιτείται, την ευθύνη των φορέων λειτουργίας να 
διασφαλίζουν την ασφαλή απομάκρυνση της γεώτρησης και τη νομική τους ευθύνη σε 
περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας η οποία προκαλείται από τον εν λόγω παροπλισμό 
γεώτρησης ή μετά από αυτόν·

10. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει ότι οι κάτοχοι 
αδειών εκμετάλλευσης υπεράκτιων κοιτασμάτων πετρελαίου μπορούν να προβαίνουν στη 
χρηματοδοτική εκμίσθωση των εγκαταστάσεών τους σε τρίτους, προκειμένου να 
θεμελιώνεται ευκολότερα η νομική ευθύνη για ζημίες στην ανθρώπινη ζωή και στο 
περιβάλλον, οι οποίες προκαλούνται από ατυχήματα και καταστροφές σε θαλάσσιες 
εξέδρες άντλησης πετρελαίου, στο πλαίσιο των αστικών διαφορών που θα προκύπτουν.

11. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ειδική θέση των μικρομεσαίων φορέων 
εκμετάλλευσης πριν την ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να 
απαιτείται από τους μικρομεσαίους φορείς εκμετάλλευσης να καλύπτονται από ασφάλεια 
αστικής ευθύνης ή να μετέχουν σε κοινό σύστημα ασφαλιστικής ευθύνης.
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