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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος κανονισμός για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 2011/0309 (COD) 
αποτελεί πολύ σημαντικόis τμήμα της νομοθεσίας, μοναδική ευκαιρία για να καλύψει η ΕΕ 
σοβαρά κενά και προπάντων, δημιουργεί μια πραγματική ενωσιακή παιδεία για την 
ασφάλεια. Η συντάκτρια υποστηρίζει τη σκοπιμότητα του κανονισμού δεδομένου ότι η
νομική του βάση θα διασφαλίσει τη συνεπή, ταχεία και άμεση εφαρμογή του ανά την 
Ευρώπη. Εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους και μειώνοντας τα περιθώρια για
εθνικές/περιφερειακές ερμηνείες, ο επιθυμητός στόχος του κανονισμού μπορεί πράγματι να
επιτευχθεί προς όφελος τελικά της βιομηχανίας, των εθνικών διοικήσεων και των πολιτών της 
ΕΕ. Η συντάκτρια ωστόσο, είναι πεπεισμένη ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μια
περισσότερο συνεκτική μεταρρύθμιση και να προβλεφθούν πιο δεσμευτικές διατάξεις για τις 
επικίνδυνες δραστηριότητες. Σε σχέση με την επιλογή πολιτικής, θα έπρεπε να ακολουθηθεί
μια πιο θεσμοθετημένη προσέγγιση με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός ρόλος σχετικά
με την εποπτεία των υπερακτίων δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(επιλογή πολιτικής 3), κατά προτίμηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EMSA). Ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής σχετικά, δεν θα έπρεπε να περιορίζεται 
αποκλειστικά στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αντιθέτως, η Ευρώπη θα
έπρεπε να επωφεληθεί από την εμπειρία της EMSA στην πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων
(έλεγχοι, διερεύνηση, επιθεωρήσεις και εκπαίδευση) και σε σχέση με τον έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων. Γενικότερα, η συντάκτρια ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητά του ως συν-νομοθέτη να επανεξισορροπήσει το κείμενο σε 
σχέση με τις ανησυχίες για τις παράκτιες κοινότητες, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ θέτει ως 
στόχο τη διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και ορίζει ότι κάθε δράση 
της Ένωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από υψηλό επίπεδο προστασίας με βάση 
την αρχή της προφύλαξης και της 

(1) Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ θέτει ως 
στόχο τη διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και ορίζει ότι κάθε δράση 
της Ένωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από υψηλό επίπεδο προστασίας με βάση 
την αρχή της προφύλαξης και της 
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προληπτικής δράσης και από συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών
πόρων.

προληπτικής δράσης και από συνετή και 
ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 191, 
παράγραφος 2, η πλήρης ευθύνη όσον 
αφορά ζημία που προκαλείται από 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να τηρεί την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
υπεράκτια ατυχήματα σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την έγκαιρη εφαρμογή της 
πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
περίπτωση ατυχήματος στα ύδατα της 
Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
με βάση τα υπάρχοντα καθεστώτα 
ευθύνης, ο υπεύθυνος θα πρέπει πάντοτε 
να προσδιορίζεται σαφώς πριν από την 
έναρξη των λειτουργιών και θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της ζημιάς που 
προκάλεσε, ενδεχομένως μέσω 
συστημάτων αμοιβαίας αποζημίωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί 
πως οι κάτοχοι αδειών για υπεράκτιες 
δραστηριότητες με βάση την οδηγία 
94/22/ΕΚ είναι επίσης και πιθανοί 
υπεύθυνοι «φορείς εκμετάλλευσης» κατά 
την έννοια της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, 
και ενδέχεται να μην έχουν το δικαίωμα να 
μεταθέτουν τις σχετικές ευθύνες τους σε 
τρίτους στους οποίους αναθέτουν
σύμβαση.

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

Όσον αφορά λοιπές ευθύνες, πρέπει να 
τεκμηριώνεται χωρίς αμφιβολία ο 
υπεύθυνος φορέας πριν από την έναρξη 
των υπεράκτιων δραστηριοτήτων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Καθώς τα υπάρχοντα μέσα 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων 
συμμερισμού επικινδυνότητας, δεν είναι 
ικανά να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές 
συνέπειες ακραίων ατυχημάτων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε 
περαιτέρω αναλύσεις και μελέτες των 
κατάλληλων μέτρων που θα διασφαλίσουν 
επαρκώς αυστηρό καθεστώς ευθύνης για 
ζημίες σχετιζόμενες με υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, απαιτήσεις σχετικά με τη 
οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας 
ενδεδειγμένων μέσων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας ή άλλων διευθετήσεων.

(48) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς εκμετάλλευσης εντός της 
δικαιοδοσίας τους θα αποδεικνύουν ότι 
είναι σε θέση να πληρώσουν για τις 
ζημίες που ενδεχομένως θα προκαλέσει η 
δραστηριότητά τους με την παροχή 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και 
αποφασίζουν για τα μέσα που 
ενδείκνυνται για το σκοπό αυτό (όπως 
πόροι, τραπεζικές εγγυήσεις και/ή 
συμμερισμός επικινδυνότητας). Καθώς τα 
υπάρχοντα μέσα χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
διευθετήσεων συμμερισμού 
επικινδυνότητας, δεν είναι ικανά να 
αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές συνέπειες 
ακραίων ατυχημάτων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω
αναλύσεις και μελέτες των κατάλληλων 
μέτρων που θα διασφαλίσουν αυστηρό 
καθεστώς ευθύνης για ζημίες σχετιζόμενες 
με υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και απαιτήσεις σχετικά 
με τη οικονομική ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
διαθεσιμότητας ενδεδειγμένων μέσων και 
διευθετήσεων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας. 

Τροπολογία 6

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 

2. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της 
τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για την 
εκτέλεση υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
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εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η επικινδυνότητα, οι κίνδυνοι και 
τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με την οικεία περιοχή και το 
συγκεκριμένο στάδιο των δραστηριοτήτων 
εξερεύνησης και παραγωγής και οι 
οικονομικές ικανότητες των αιτούντων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας και της 
ικανότητας κάλυψης ευθυνών που 
ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ιδίως δε των ευθυνών για 
περιβαλλοντικές ζημίες.

εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη η επικινδυνότητα, οι κίνδυνοι και 
τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες που 
σχετίζονται με την οικεία περιοχή 
αδειοδότησης και το συγκεκριμένο στάδιο 
των δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής και οι οικονομικές ικανότητες 
των αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν χρηματοοικονομικής ασφάλειας και 
της ικανότητας κάλυψης όλων των 
ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από 
τις εν λόγω υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ιδίως δε των ευθυνών 
για περιβαλλοντικές ζημίες. Λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα ατυχήματα ή συμβάντα 
στα οποία είχε εμπλοκή ο αιτών, 
περιλαμβανομένης και της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας 
οιωνδήποτε μέτρων αντιμετώπισης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει 
παράσχει επαρκή χρηματοοικονομική 
ασφάλεια για να καλυφθούν όλες οι 
ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από 
τις υπεράκτιες δραστηριότητές του 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα δε οι 
ευθύνες για την πρόκληση βλάβης στο 
περιβάλλον. Η χρηματοοικονομική 
ασφάλεια ισχύει πριν από την έναρξη των 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αδειοδοτούσα αρχή θα χορηγεί άδεια 
μόνο στην περίπτωση που θεωρήσει ότι ο 
αιτών παρέχει αποδείξεις ότι έχει ληφθεί 
ή θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα, υπό 
μορφήν χρηματοοικονομικής ασφάλειας 
βάσει διευθετήσεων που αποφασίζονται 
από τα κράτη μέλη προκειμένου να 
καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να 
προκύψουν από υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου ιδιαίτερα δε οι ευθύνες για 
περιβαλλοντική βλάβη. Η 
χρηματοοικονομική ασφάλεια ισχύει πριν 
από την έναρξη των επιχειρήσεων 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ, οι 
αδειοδοτούσες αρχές, κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, λαμβάνουν υπόψη την 
επικινδυνότητα, τους κινδύνους και κάθε 
άλλη συναφή πληροφορία που σχετίζεται 
με την τοποθεσία που αφορά η αίτηση και 
το συγκεκριμένο στάδιο των
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής.

4. Σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ, οι 
αδειοδοτούσες αρχές, κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των 
οντοτήτων που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, λαμβάνουν υπόψη την 
επικινδυνότητα, τους κινδύνους και κάθε 
άλλη συναφή πληροφορία που σχετίζεται 
με την τοποθεσία που αφορά η αίτηση και 
το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής. Οι αδειοδοτούσες αρχές 
εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοοικονομικές 
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προβλέψεις για ευθύνες σύμφωνα με την 
παράγραφο 2α είναι ανάλογες με τους 
κινδύνους αυτούς, την επικινδυνότητα 
και κάθε άλλη συναφή πληροφορία που 
σχετίζεται με την τοποθεσία που αφορά η 
αίτηση και το συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν τη δημιουργία βιώσιμων 
χρηματοοικονομικών ασφαλιστικών 
προϊόντων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή διαβιβάζει [ένα έτος μετά 
την έγκριση του κανονισμού], έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
προϊόντων χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας και προτάσεις για 
διευθετήσεις προκειμένου να 
διευκολύνεται η παροχή 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα 
με την παράγραφο 2a.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι οντότητες που αιτούνται άδεια για 
υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου παρέχουν πλήρη 
στοιχεία σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική και τεχνική τους 
ικανότητα και κάθε άλλη συναφή 
πληροφορία που σχετίζεται με την 
τοποθεσία που αφορά η αίτηση και το 
συγκεκριμένο στάδιο των 
δραστηριοτήτων και κοινοποιεί δημόσια 
τα στοιχεία αυτά.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Ειδική προσοχή πρέπει να αποδοθεί 
στο από οικολογικής απόψεως ευαίσθητο 
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, ιδίως 
στα οικοσυστήματα που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή σε αυτή όπως είναι τα 
αλατούχα έλη και οι βυθοί με θαλάσσια 
βλάστηση καθώς και επίσης σε 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 
όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης 
σύμφωνα με την οδηγία για τους 
βιοτόπους ή την οδηγία για τα πτηνά και 
στις προστατευόμενες θαλάσσιες 
περιοχές όπως έχει συμφωνηθεί από την 
Κοινότητα ή τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο διεθνών ή 
περιφερειακών συμφωνιών των οποίων 
είναι συμβαλλόμενα μέρη.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κάτοχος άδειας ευθύνεται για την 
πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζημιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ, που προκαλούνται 
από υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτελούμενες από 
κάτοχο άδειας ή οποιαδήποτε οντότητα 
που συμμετέχει σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου βάσει σύμβασης η οποία έχει 
υπογραφεί με τον κάτοχο άδειας. Η 
διαδικασία συναίνεσης για λειτουργίες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι αδειών θα 
εγγυώνται την ικανότητά τους να 
καλύψουν τις όποιες προκύπτουσες 
ευθύνες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο κάτοχος άδειας ευθύνεται για την 
πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζημιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ - και θεωρείται 
φορέας εκμετάλλευσης, όπως ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία - που προκαλούνται 
από υπεράκτιες δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εκτελούμενες από 
κάτοχο άδειας ή οποιονδήποτε φορέα 
εκμετάλλευσης που συμμετέχει σε 
υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
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διαδικασία συναίνεσης για λειτουργίες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του κατόχου άδειας.

αερίου βάσει σύμβασης η οποία έχει 
υπογραφεί με τον κάτοχο άδειας. Η 
διαδικασία συναίνεσης για λειτουργίες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του κατόχου άδειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Έλεγχος της ασφαλείας υπερακτίων 
δραστηριοτήτων από την Υπηρεσία

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) από 
τούδε «η Υπηρεσία»,  πρέπει να παρέχει 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
τεχνική και επιστημονική βοήθεια για να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και η ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της 
ασφαλείας των υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.
2. Η Υπηρεσία επανεξετάζει τις άδειες 
που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ελέγχει τις αρμόδιες αρχές 
και έχει την εποπτεία των επιθεωρήσεων 
και των διευθετήσεων των κρατών μελών 
προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
3. Η Υπηρεσία έχει επιπλέον τα ακόλουθα 
καθήκοντα:
(i) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή για τον προσδιορισμό και 
την παρακολούθηση του μεγέθους 
πετρελαιοκηλίδας και των επιπτώσεών 
της στο περιβάλλον και των κινδύνων 
ασφαλείας από εγκαταστάσεις ή σκάφη 
που λειτουργούν πέριξ αυτών·
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(ii) παρέχει αρωγή στα κράτη μέλη στην 
προετοιμασία και εκτέλεση σχεδίων 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης έπειτα από μεγάλο ατύχημα, 
ιδίως όταν υπάρχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών επιπτώσεων πέραν των 
υδάτων της ΕΕ·
(iii) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη για 
την αποκατάσταση και τον καθαρισμό 
του περιβάλλοντος και συντονισμός της 
διασυνοριακής αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μετά 
από ένα μεγάλο ατύχημα, 
περιλαμβανομένων των διασυνοριακών 
επιπτώσεων πέραν των υδάτων της 
Ένωσης·
(iiii) παροχή αρωγής στα κράτη μέλη 
κατά τη διερεύνηση ατυχήματος στο 
οποίο εμπλέκονται υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης 
της ενδελεχούς εξέτασης διορθωτικών 
μέτρων·
Η Υπηρεσία προωθεί υψηλές 
προδιαγραφές ασφαλείας και βέλτιστες 
πρακτικές για τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε διεθνές επίπεδο με τα 
κατάλληλα περιφερειακά και παγκόσμια 
φόρα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 2 και 5 και παρέχει 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι απόψεις 
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των εκπροσώπων των εργαζομένων 
ελήφθησαν υπόψη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η έκθεση περί μεγάλων κινδύνων από 
παραγωγική εγκατάσταση περιέχει τις 
λεπτομέρειες που εξειδικεύονται στο 
παράρτημα ΙΙ μέρη 3 και 5, και παρέχει 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι απόψεις 
των εκπροσώπων των εργαζομένων 
ελήφθησαν υπόψη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, το Φόρουμ των 
Υπεράκτιων Αρχών της Ένωσης και οι 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται με άλλα διεθνή φόρα και 
φορείς της Ένωσης για να ενθαρρύνουν 
την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών 
προδιαγραφών ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής προστασίας 
παγκοσμίως.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα επιβολής όσον αφορά την παροχή εντολής σε εταιρείες που 
εδρεύουν στην ΕΕ να εκτελούν δραστηριότητες παγκοσμίως σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, 
ιδίως δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο 
της χώρας/δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Εντούτοις, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις 
δραστηριότητές τους, τηρώντας παράλληλα τα τοπικά νομικά πλαίσια, και αυτό πρέπει να τελεί 
υπό στενή παρακολούθηση από την Επιτροπή και το Φόρουμ των Αρχών Εποπτείας 
Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της ΕΕ.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει 
εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών που είναι διαθέσιμα 
στο κοινό, περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών 
αποτελεσματικότητας των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Τροπολογία 21

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 και δημοσιοποιούνται, 
κατά περίπτωση λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
του παρόντος κανονισμού από τον κλάδο 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίζουν την επιβολή τους 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις σε σχέση με τις κυρώσεις 
μεταξύ των περιφερειών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
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ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"5α. «θαλάσσια ύδατα» είναι όλα τα 
ύδατα που καλύπτονται από την οδηγία 
2008/56/ΕΚ·"

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 α
Τροπολογία στην οδηγία 2008/99/ΕΚ 

σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
1. Στο άρθρο 3, προστίθεται το εξής 
στοιχείο: 
"(ia) σοβαρό ατύχημα ρύπανσης από 
πετρέλαιο".
2. Στο παράρτημα Α προστίθεται η 
ακόλουθη περίπτωση: 
"- Κανονισμός XX/XX/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων 
αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου."
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