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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че петролният разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър 
хърайзън“ следва да накара ЕС да преразгледа спешно и при необходимост 
задълбочено както съответното законодателство, така и разпоредбите, в 
съответствие с принципа на предохранителните мерки и принципа на предприемане 
на превантивни действия, по отношение на всички аспекти на добива и 
проучванията за нефт и газ, включително безопасния пренос по подводни 
тръбопроводи, разположени на/под морското дъно, в морето на територията на ЕС; 
в тази връзка приветства желанието на Комисията спешно да се заличат 
несъответствията в съществуващото законодателство на ЕС;

2. отбелязва, че авариите, причинени от петролни и газови платформи в морето, имат 
трансгранични последствия, и поради това оправдава действията на ЕС за 
предотвратяване и смекчаване на последиците от подобни аварии;

3. отбелязва, че нефтените и газови дейности в морето все повече се осъществяват във 
все по-екстремни ситуации и е възможно да доведат до сериозни и пагубни 
последствия за околната среда и икономиката на морските и крайбрежните райони;

4. подкрепя желанието на Комисията за повишаване на минималните стандарти в 
рамките на ЕС; счита, че притесненията във връзка с безопасността и околната 
среда следва да бъдат включени в цялото законодателство, а в областта на 
нефтените и газови дейности в морето да се прилагат най-високите стандарти за 
безопасност и околна среда;

5. въпреки това предупреждава, че ефективността на законодателството в крайна 
сметка зависи от компетентността на съответните европейски и национални органи 
във връзка с изпълнението, управлението и прилагането на съответното 
законодателство; счита, че Комисията следва да следи за спазване от страна на 
органите на държавите-членки;

6. отбелязва, че следва да се обърне специално внимание на района на Арктика 
предвид неговата нестабилност и значение за смекчаване на изменението на 
климата;

7. призовава настоятелно Комисията и държавите-членки да повишат и засилят 
ефективността на методите за проверка и на взаимното сътрудничество и да 
създадат система на ЕС за „контрол над контролиращите” въз основа на минимални 
задължителни правила на ЕС за безопасност с цел гарантиране независимост при 
провеждането на наблюдение и контрол на равнище ЕС; освен това счита, че 
събирането на данни, споделянето на най-добрите техники и координирането на 
ресурсите за реагиране следва да се осъществяват на равнище ЕС и че следва да се 
насърчава по-добрата координация между компетентните национални органи с цел 
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да се подобри обменът на добри практики и да се оптимизират процедурите за 
даване на разрешения;

8. отбелязва, че някои петролни и газови компании извършват дейност по различни 
стандарти за безопасност както в рамките на ЕС, така и на световно равнище, в 
зависимост от националните регулаторни изисквания; призовава Комисията, 
съвместно с държавите-членки първо да инициира задълбочено преразглеждане на 
правната рамка относно нефтената и газовата промишленост и на второ място да 
хармонизира различните стандарти за безопасност на възможно най-високото 
минимално равнище, така че да се осигури правна сигурност за предприятията и да 
се гарантира, че:

- най-добрите налични практики ще се превърнат в норма по отношение на всички 
дейности в целия ЕС; и че

- може да се гарантира възможно най-голяма защита в случай на авария;

с оглед постигането на тези цели призовава настоятелно Комисията да прецени дали 
да въвежда ново законодателство по отношение на дейностите за добив на нефт и 
газ в морето на всички етапи (проучвателен, оперативен и извеждане от 
експлоатация) или да подходи към допълване и укрепване на съществуващото 
законодателство, за да включи в него нефтените и газови дейности в морето;

9. изразява убеждение, че също така е необходимо всеобхватно и активно 
сътрудничество с трети държави (по-конкретно онези, които имат обща морска 
граница с Европейския съюз), за да се гарантира подходяща защита на околната 
среда и доброто състояние на моретата във връзка с проучването, добива и 
транспортирането на нефт и газ;

Повишаване капацитета на Съюза за реагиране при бедствия

10. отново призовава Комисията в най-кратък срок да изготви предложения за 
създаване на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на Европейския 
механизъм за гражданска защита и да изготви, съвместно с държавите-членки, 
европейски план за действие, който да интегрира специфични механизми, 
определящи начина, по който ЕС може да отговори на масовото замърсяване, 
причинено от нефтени съоръжения в морето, в това число подводни тръбопроводи, 
разположени на/под морското дъно;

11. призовава Комисията да гарантира, че по-доброто управление на морските данни, 
представено в съобщението „Познания за морската среда 2020“ 1 и в предложението 
за регламент за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното 
развитие на интегрираната морска политика fn, взема под внимание необходимостта 
да се гарантира подходящо наблюдение на заплахите от замърсяване с цел 
навременно да се определи подходящият ход на действията;

12. призовава Комисията да изготви предложение за предоставяне на научните 
познания, натрупани от операторите в морето, които работят с публичен лиценз, на 

                                               
1 Съобщение на Комисията, озаглавено „Познания за морската среда 2020“, морски данни и 

наблюдение за интелигентен и устойчив растеж(COM (2010) 0461).
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отговорните органи посредством стандартите и протоколите, разработени във 
връзка със съобщението „Познания за морската среда 2020“ с цел да се улесни 
публичният контрол и разбирането на морската среда;

13. призовава петролните и газовите компании да отделят 5% от своите средства за 
научно-изследователска и развойна дейност за нови технологии за предотвратяване 
и отстраняване на аварии; подчертава, че преди да бъдат включени в план за 
действие при извънредни ситуации, всички технологии за реагиране при бедствия 
следва да подлежат на независимо изпитване, оценка и одобрение;

14. предлага в списъците с ресурси за реагиране на Европейската агенция за морска 
безопасност да се добавят всички съответни публични ресурси за реагиране и 
ресурси за реагиране на индустрията, за да получи Агенцията максимално добра 
възможност да изпълнява, при необходимост, координираща роля в случай на 
голяма авария;

15. предлага наличното оборудване за овладяване на всички потенциални разливи да 
бъде основна част от плановете за действие при извънредни ситуации, а подобно 
оборудване да бъде на разположение в близост до съоръженията с цел да се позволи 
навременно разгръщане в случай на сериозен инцидент;

Режими по отношение на екологичната отговорност и механизми за финансови 
гаранции

16. счита, че обхватът на Директивата за екологичната отговорност 1 следва да се 
разшири така, че принципът „замърсителят плаща“ и стриктната отговорност да се 
прилагат по отношение на всички щети, причинени на морските води и 
биоразнообразието, така че петролните компании да могат да бъдат подведени под 
отговорност за всички причинени от тях вреди на околната среда и да поемат пълна 
отговорност за потенциалните щети, без горна граница, което следва да бъде 
обезпечено от резервите на операторите; 

17. призовава за преразглеждане на Директивата за екологичната отговорност (ELD), 
така че в обхвата й да бъдат включени всички морски води на територията на ЕС в 
съответствие с Рамковата директива за морска стратегия (РДМС)2;

18. призовава Комисията в съответствие с Директивата за екологичната отговорност 
(ELD) да понижи праговете на вредност и да приложи режим на строги правила за 
отговорност, който да обхване всички щети, нанесени на морските води и 
биоразнообразието, без оглед на каквито и да било горни граници, произтичащи от 
взаимоспомагателна схема или застрахователно покритие, и предлага да се започне 
диалог със застрахователите относно задължителни застрахователни схеми на 
цялата територия на ЕС с цел да се гарантира изпълнение на тази отговорност;

                                               
1 ДИРЕКТИВА 2004/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 

година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването 
на екологичните щети; ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

2 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия) OВ L 164, 25.6.2008 г., стр.19).
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19. счита, че Комисията следва да проучи дали може да бъде създаден фонд за 
обезщетения при петролни бедствия в рамките на екологичната отговорност, който 
да съдържа задължителни разпоредби за финансово обезпечение;

20. подчертава, че страните, носещи финансова отговорност, следва да бъдат 
установени недвусмислено преди започване на сондажите;

21. счита, че операторите на нефт и газ следва да се задължат, по време на процедурата 
по лицензиране и в хода на целия оперативен период и по време на всички етапи на
офшорните проекти (проучвателен, оперативен и извеждане от експлоатация), да 
демонстрират, че разполагат с достатъчен финансов капацитет, за да осигурят 
възстановяването в случай на нанесени вреди на околната среда, причинени от 
специфичните дейности, провеждани от тях, включително от инциденти с 
прекомерно силно въздействие и слаба вероятност – чрез задължителни 
взаимоспомагателни схеми за промишлеността или чрез задължителни застраховки, 
или чрез смесена схема, която гарантира финансово обезпечение;

22. подчертава, че макар по принцип финансовите гаранции да могат да бъдат 
осигурени чрез застраховка или взаимоспомагателна схема за промишлеността, е 
важно да се гарантира, че операторите демонстрират финансови гаранции за 
покриване на пълните разходи по разчистване и обезщетения в случай на сериозно 
бедствие, както и че рисковете и отговорността не се прехвърлят на по-малки 
компании, които е по-вероятно да бъдат обявени в несъстоятелност в случай на 
авария; призовава за създаването на взаимоспомагателни схеми по начин, който да 
запази стимулите за избягване на рискове и придържане към възможно най-
високите стандарти за безопасност при отделните операции;

23. признава предимствата на общински фондове като OPOL в Северно море и 
създаването на такива фондове във всеки морски район на ЕС; призовава за 
задължително членство на операторите, за да се гарантира правна сигурност за 
осигуряване на предпазен механизъм с цел да се вдъхне увереност на държавите-
членки, морския сектор, включително по-специално рибарите, и данъкоплатците;

24. изисква от Комисията да преразгледа позицията си, представена в доклада, 
публикуван на 12 октомври 2010 г. 1 , като заключи „ че понастоящем няма 
достатъчно основания за въвеждане на хармонизирана система за задължителни 
финансови обезпечения“; призовава настоятелно Комисията да не чака крайния 
срок, определен от член 18, параграф 2 от Директивата за екологичната 
отговорност, за да внесе доклад, който следва да включва подходящи предложения 
за изменение на директивата;

25. предлага в допълнение към оттегляне на разрешителното за съоръженията като най-
сериозна мярка, държавите-членки да приемат допълнителни подходящи мерки за 
наказване на груба небрежност и неспазването на законодателството и разпоредбите 

                                               
1 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите съгласно член 14, параграф 2 от 
Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети COM(2010)581. 
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за безопасност и да разпореждат редовни проверки въз основа на единни методи в 
целия ЕС;

Усъвършенстване на законодателството в областта на околната среда

26. призовава за разширяване на обхвата на Директивите за оценка на въздействието 
върху околната среда 1 с цел включване на всички етапи на проектите в морето 
(проучвателен и оперативен), призовава също така за специфични изисквания към 
Директивите за оценка на въздействието върху околната среда в случай на сложни 
кладенци или трудни условия за сондиране в дълбоки води и пренос на нефт/газ по 
подводни тръбопроводи, разположени на/под морското дъно; освен това счита, че 
Комисията следва да гарантира, че одобрените от националните органи оценки на 
въздействието върху околната среда за проектите в морето обхващат и процедурите, 
през които операторите трябва да преминат по време на извеждането от 
експлоатация; призовава Комисията да направи повторна оценка на правните 
разпоредби относно оценката на въздействието върху околната среда и в нея да 
посочи, че процедурите във връзка с оценката на въздействието върху околната 
среда трябва да бъдат поверени на експерти, които да бъдат независими от клиента;

27. призовава Комисията да проучи действащата регулаторна рамка по отношение на 
извеждането от експлоатация на съществуващите сондажни съоръжения, както и да 
поясни законодателно отговорността на операторите с цел да се гарантира 
безопасно отстраняване и понасяне на отговорност за нанасяне на вреди върху 
околната среда в резултат от извеждането от експлоатация или от сондажен обект 
след неговото извеждане от експлоатация;

28. призовава Комисията да оцени възможността добрите принципи, съдържащи се в 
законодателството за контрол на опасностите на сушата (SEVESO II2 и III3), да 
бъдат приложени и в законодателството относно дейностите за добив на нефт и газ 
в морето; междувременно, и в случай че Комисията не предложи такова конкретно 
законодателство, призовава Комисията да преразгледа своето предложение 
(SEVESO III) с цел разширяване на неговия обхват, така че да обхване петролните 
платформи и подводните тръбопроводи, разположени на/под морското дъно във 
всеки един етап от проучването на запасите от нефт и газ до извеждането от 
експлоатация на сондата; приветства обяснителния меморандум на Комисията 
относно преразглеждането на директива SEVESO II, в който Комисията посочва, че 
ще направи оценка на подходящия начин за подобряване на законодателството в 
областта на околната среда;

29. приветства предложението на Комисията за увеличаване на мандата на 
Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), който да включва случаи на 

                                               
1 Директива на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда (във вида, в който е изменена); OВ L 175, 
5.7.1985, стр. 40.

2 Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества; OВ L 10, 14.1.1997, стр. 13.

3 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, COM(2010)781. 
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морски замърсявания, причинени от източници, различни от кораби, а именно 
съоръжения за добив на нефт и газ в морето; счита, че следва да се включат 
подвижни и транспортни съоръжения, както и терминали на тръбопроводи; 
подкрепя искането на Комисията подобни нови задачи да получат отражение в 
бюджета и числеността на персонала на Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA); счита, че мандатът на Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA) може да бъде увеличен с цел да се осигури одит от трета 
страна на оценките на въздействието върху околната среда и лицензирането на 
дейностите за добив на нефт и газ в морето, както и периодични инспекции на 
операторите;

30. отбелязва, че нефтените и газови дейности в морето са изключени от основните 
разпоредби на Директивата относно промишлените емисии1; предлага Комисията да 
добави към точка 1.5 от приложение I „нефтени и газови дейности в морето“ като 
част от първия преглед на обхвата, който предстои да бъде извършен до 31 
декември 2011 г., и предлага Европейското бюро за КПКЗ да определи най-добрите 
налични техники (НДНТ) при добива на нефт и газ в морето;

Общи ангажименти с трети държави и на международно равнище

31. призовава Комисията да започне дебат относно разпоредбите в областта на 
екологичната отговорност и финансовите гаранции, които да включват и трети 
държави;

32. приветства предложението на Комисията държавите-членки да изискват от 
компаниите със седалище в ЕС да прилагат стандартите на ЕС при осъществяването 
на всички техни дейности в цял свят; подкрепя желанието на Комисията да засили 
диалога и сътрудничеството със съседните държави относно безопасността в 
морето, с цел да се определят нови съвместни мерки за прилагане, като инспекции 
на съоръженията и да се гарантират еднакво строги стандарти за безопасност в 
районите, граничещи с водите на ЕС; подкрепя идеята на Комисията да стимулира 
създаването на регионални форуми/инициативи и развитието на мрежи от 
компетентни национални органи в района на Средиземно море, Черно море и 
Балтийско море и чрез укрепване на съществуващите структури за сътрудничество 
като Съюза за Средиземноморието;

33. подкрепя Комисията в нейната цел за създаване на глобална система за определяне 
на общи цели във връзка с безопасността и устойчивостта на проучването и добива 
в морето и призовава за насърчаване на високи общи стандарти за безопасност 
както на международно равнище, така и със съседните държави;

Арктика; Химически дисперсанти и т.н.

34. изисква Комисията да извърши всеобхватен преглед на изискванията за 
лицензиране във връзка с проучването и добива на нефт и газ и да изготви 

                                               
1 Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно 

емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването); OВ L 
334, 17.12.2010 г., стр. 17.
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предложения за хармонизирани минимални изисквания на равнище ЕС, 
включително независим одит от трети страни с цел да се гарантира прозрачност и 
разкриване на екологични практики и намаляване на рисковете, свързани с 
конфликт на интереси;

35. призовава за мораториум върху дейностите във връзка с проучване и добив на нефт 
и газ в района на Арктика поради уязвимостта на неговата уникалната природа;

36. отбелязва последния доклад на Службата по здраве и безопасност на Обединеното 
кралство относно условията на труд в Северно море, според който процентът на 
фаталните и сериозни вреди се е удвоил през последната година, а показателното 
отделяне на въглеводород е нараснало с една трета;

37. призовава Комисията да преразгледа съответното законодателство с оглед да се 
въведе забрана върху проучването и сондажите във водите на разстояние по-малко 
от 80 километра от морски национални паркове и природни резервати;

38. призовава Комисията при оценката на въздействието на офшорните проекти да 
взема под внимание неблагоприятното въздействие, което добивът на нефт и газ в 
морето оказва върху туризма в засегнатите райони;

39. препоръчва осъществяването на строг контрол, продължително изпитване еи оценка 
на въздействието върху околната среда на химическите дисперсанти ( и във връзка с 
плановете за предоставяне на бърз отговор, налагащи използването на химически 
дисперсанти), за да се гарантира както това, че те са подходящи в случай на разлив, 
така и за да се избегнат последици за човешкото здраве и околната среда;  призовава 
Комисията по целесъобразност да гарантира извършването на по-подробни 
изследвания на влиянието на подобни химични вещества посредством програмите 
за научни изследвания на ЕС.
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