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КРАТКА ОБОСНОВКА

Нефтеният разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“ и 
неотдавнашното изтичане на газ от нефтената и газова платформа Елджин в Северно 
море наложиха съсредоточаване на вниманието върху разрешаване на проблемите, 
свързани с безопасността на нефтените и газовите инсталации в морски райони, и 
гарантирането на защитата на морската среда на ЕС в случай на големи аварии.

Следователно вашият докладчик приветства предложението на Комисията като 
жизненоважен инструмент за гарантиране на необходимите стандарти за безопасност и 
опазване на околната среда в ЕС. Вашият докладчик счита обаче, че предложението 
може да бъде подсилено по редица начини, за да се гарантира реалното постигане на 
тези цели.

Предложението следва да постави по-ясни изисквания към стопанските субекти да 
предоставят необходимите финансови гаранции, за да се покрият разходите по 
почистване и предоставяне на обезщетения в случай на големи аварии. Докладчикът 
счита, че това следва ключовия принцип на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, а именно – замърсителят следва да плати. 

Освен това разпоредбите, свързани с участието на обществото, се нуждаят от 
засилване, съгласно съществуващото международно и европейско законодателство в 
тази област, и следва да се предвидят разпоредби, съгласно които засегнатата 
общественост бива информирана за големи аварии и за стъпките, които предприети за 
ограничаване на размера на щетите върху околната среда и човешкото здраве. 

От лицензиращите органи следва също така да се изисква да обръщат особено 
внимание на чувствителната от екологична гледна точка морска и крайбрежна среда 
при вземането на решение дали да издадат разрешения за морски нефтени и газови 
дейности, а на служителите следва да бъде осигурена по-голяма защита при 
анонимното съобщаване на опасения във връзка с безопасността и околната среда.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 191 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) определя целите за опазване, 
защита и подобряване на качеството на 
околната среда и създава задължение за 
поддръжка на всички действия на Съюза 
с висока степен на защита въз основа на 
предохранителния принцип и 
превантивните действия, и за разумно и 
рационално използване на природните 
ресурси. 

(1) Член 191 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) определя целите за опазване, 
защита и подобряване на качеството на 
околната среда и разумното и 
рационалното използване на 
природните ресурси. Той създава 
задължение за поддръжка на всички 
действия на Съюза с висока степен на 
защита въз основа на предохранителния 
принцип и на принципите, че следва да 
бъдат предприети превантивни 
действия, че нанесените на околната 
среда щети следва приоритетно да 
бъдат коригирани при техния 
източник и че замърсителят следва 
да плати. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Морските нефтени и газови 
дейности се извършват в изпълнена с 
все по-големи предизвикателства 
обстановка и при екстремни условия, 
при които авариите могат да имат 
унищожителни и необратими 
последици върху морската и 



AD\913138BG.doc 5/69 PE491.315v03-00

BG

крайбрежната околна среда, както и 
значително отрицателно 
въздействие върху икономиката на 
крайбрежните райони.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Рисковете от голяма авария с нефт и 
газ в морски райони са значителни. Като 
намалява риска от замърсяване на 
морските води, тази инициатива
следователно допринася за защитата на 
морската среда и по-специално за 
постигането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно 
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на 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). 

(5) Рисковете от голяма авария с нефт и 
газ в морски райони са значителни. Като 
намалява риска от замърсяване на 
морските води, настоящата 
директива следва да допринася за 
гарантиране защитата на морската 
среда и по-специално за постигането 
или запазването на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно 
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на 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).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Освен значителния риск от 
сериозна авария с нефт и газ в морски 
райони, постоянното замърсяване с 
нефт в морската среда и изтичането 
на газ в морските води и в 
атмосферата, дори и по време на 
обичайните операции по извличане на 
нефт и газ в морските райони, при 
които се спазват всички изисквания 
за безопасност, продължава да бъде 
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проблем.

Обосновка

Сондажните платформи непрекъснато замърсяват морските води и/или 
атмосферата с нефт или газ, дори и при нормалните операции. Милиони тонове нефт 
се изхвърлят ежегодно в морските води под формата на изтичания, глинесто-
промивна смес, използвана при сондиране, и отпадъци от рафинирането.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Рамковата директива за морска 
стратегия, която изисква да се вземат 
предвид сумарните въздействия от 
всички дейности върху морската околна 
среда, представлява екологичният стълб 
на Интегрираната морска политика. 
Тази политика се отнася до операциите 
с нефт и газ в морски райони, тъй като 
изисква съчетание на конкретните 
проблеми от всеки икономически сектор 
с главната цел за задълбочено познаване 
на океаните, моретата и крайбрежните 
зони с цел да се изработи съгласуван 
подход към моретата, като се отчитат 
всички икономически, екологични и 
социални аспекти чрез използване на 
Морското пространствено планиране и 
Познанията за морската среда.

(6) Рамковата директива за морска 
стратегия се стреми, като една от 
основните й цели, да разгледа 
сумарните въздействия от всички 
дейности върху морската околна среда, 
и представлява екологичният стълб на 
Интегрираната морска политика. Тази 
политика се отнася до операциите с 
нефт и газ в морски райони, тъй като 
изисква съчетание на конкретните 
проблеми от всеки икономически сектор 
с главната цел да се гарантира
задълбочено познаване на океаните, 
моретата и крайбрежните зони с цел 
разработването на съгласуван подход 
към моретата, като се отчитат всички 
икономически, екологични и социални 
аспекти чрез използване на морското
пространствено планиране и познанията 
за морската среда. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Добивът и използването на 
въглеводороди допринася за 
глобалното затопляне и ще създаде 
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трудности пред Съюза за постигане 
на неговите цели във връзка с 
изменението на климата и за 
запазването на изменението на 
климата в рамките на 2°C в сравнение 
с прединдустриалните равнища. 
Съюзът пое ангажименти за 
намаляване на емисиите си на 
парникови газове с 80-95% до 2050 г. в 
сравнение с равнищата от 1990 г. в 
съответствие с пониженията, 
считани за необходими за 
развиващите се страни като цяло, 
съгласно Междуправителствения 
комитет по изменение на климата 
(IPCC). Пътната карта на 
Комисията за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност, 
подкрепена от Европейския 
парламент, също така признава 
необходимостта от намаляване на 
въглеродните емисии в енергийния 
сектор посредством развиването на 
чисти и възобновяеми енергийни 
източници.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Необходимо е да се поясни, че 
притежателите на разрешения за морски 
дейности съгласно Директива 94/22/ЕО 
са също така потенциални отговорни 
„оператори“ по смисъла на Директива 
2004/35/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 година 
относно екологичната отговорност във 
връзка с предотвратяването и 
отстраняването на щети, нанесени на 
околната среда, като нямат право да 
делегират задълженията си в тази връзка 

(10) Необходимо е да се поясни, че 
притежателите на разрешения за морски 
дейности съгласно Директива 94/22/ЕО 
са също така отговорни „оператори“ по 
смисъла на Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 година относно 
екологичната отговорност във връзка с 
предотвратяването и отстраняването на 
щети, нанесени на околната среда, като 
нямат право да делегират задълженията 
си в тази връзка на трета страна, наета 
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на трета страна, наета по договор от тях. по договор от тях.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с изменението на
Директива 85/337/ЕИО, която се 
прилага по отношение на проучването и 
осъществяването на нефтени и газови 
дейности, проекти, които биха могли да 
окажат съществено въздействие върху 
околната среда, inter alia поради своя 
характер, мащаби или местоположение, 
са предмет на оценка относно това 
въздействие и на изискването за 
получаване на съгласие за 
предприемачески дейности. Съгласно 
Директива 85/337/ЕИО, когато дадена 
дейност е предмет на процедура за 
издаване на разрешение, следва да се
осигури ефективно участие на 
обществеността в съответствие с 
Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъп 
до информация, участие на 
обществеността в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие по 
екологични въпроси.

(12) В рамките на Директива 
2001/42/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 юни 2001 година 
относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху 
околната среда 1 държавите членки 
трябва да определят подробни 
условия за ефективно публично 
участие по отношение на планове и 
програми, изготвяни за енергийния 
сектор. В допълнение, в съответствие с 
Директива 2011/92/ЕИО На 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда2, която, наред с 
другото, се прилага по отношение на 
проучването и осъществяването на 
нефтени и газови дейности, проекти, 
които биха могли да окажат съществено 
въздействие върху околната среда, 
наред с другото поради своя характер, 
мащаби или местоположение, са 
предмет на оценка относно това 
въздействие и на изискването за 
получаване на съгласие за 
предприемачески дейности. Съгласно 
Конвенцията от Орхус и Директива 
2011/92/ЕС, когато дадена дейност е 
предмет на процедура за издаване на 
разрешение, следва да се гарантира
навременно и ефективно участие на 
обществеността в съответствие с 
Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъп 
до информация, участие на 
обществеността в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие по 
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екологични въпроси. Членовете на 
заинтересованата общественост 
следва да разполагат с достъп до 
правосъдие, за да могат да 
допринесат за защитата на правото 
на живот в околна среда, която е 
подходяща за личното здраве и 
благосъстояние.
____________

1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
2 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

Обосновка

Изменението отразява разпоредбите на Директивата за промишлените емисии 
относно достъпа до правосъдие.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Директива 85/337/ЕИО1 относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена, е 
хармонизирала принципите на 
оценките на въздействието върху 
околната среда на проекти чрез 
въвеждане на общи минимални 
изисквания. Комисията следва да 
предвиди разработването на насоки за 
оценка на въздействието на всички 
етапи на морските проекти, 
включително проучване, 
експлоатация и извеждане от 
експлоатация, както и разработване 
на специфични изисквания за 
екстремни условия на работа.
___________
1 ОВ L 175, 5.7. 1985, стp. 40.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В Съюза вече има примери за добри 
стандарти в националните регулаторни 
практики във връзка с нефтените и 
газовите дейности. Въпреки това те не 
се прилагат последователно навсякъде в 
Съюза, като нито една държава членка 
досега не е въвела всички най-добри 
регулаторни практики в 
законодателството си за 
предотвратяване на големи морски 
аварии или ограничаване на 
последствията от тях за хората и 
околната среда. Най-добрите 
регулаторни практики следва да 
осигурят ефективно регулиране във 
връзка с безопасността и околната 
среда посредством интегриране на 
съответни функции в съвместен 
компетентен орган („компетентен 
орган“), който черпи ресурси от една 
или повече национални агенции. 

(13) В Съюза вече има примери за добри
стандарти в националните регулаторни 
практики във връзка с нефтените и 
газовите дейности. Въпреки това те не 
се прилагат последователно навсякъде в 
Съюза, като нито една държава членка 
досега не е въвела всички най-добри 
регулаторни практики в 
законодателството си за 
предотвратяване на големи морски 
аварии или ограничаване на 
последствията от тях за човешкия 
живот и здраве, и за околната среда. 
Най-добрите регулаторни практики са 
необходими, за да осигурят ефективно 
регулиране, което да гарантира 
възможно най-високи стандарти за 
безопасност и да опазва околната 
среда и наред с другото да бъде 
постигнато посредством интегриране 
на съответни функции в съвместен 
компетентен орган („компетентен 
орган“), който черпи ресурси от една 
или повече национални агенции.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) След като на лицензирания 
оператор се предоставят права да 
извършва проучвания или да извлича 
нефт и газ, компетентният орган следва 
да бъде законово упълномощен и 
достатъчно осигурен с ресурси от 
държавата-членка, за да предприема 
действия по прилагане на 

(14) След като на лицензирания 
оператор се предоставят права да 
извършва проучвания или да извлича 
нефт и газ, компетентният орган следва 
да бъде законово упълномощен и 
достатъчно осигурен с ресурси от 
държавата членка, за да предприема 
действия по прилагане на 
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законодателството, включително 
преустановяване на операциите, за да 
бъдат привлечени подходящи 
работници и да се осигури защита на
околната среда.

законодателството, включително 
преустановяване на операциите, за да се 
гарантира защитата на работната 
сила или да се защити околната среда, 
или човешкия живот и здраве. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ефективността на действията на 
компетентния орган при проверка на 
годността на управлението на 
опасностите от големи аварии от 
притежателя на лиценза или от 
оператора директно се свързва с 
регулаторната политика за опасността 
от големи аварии, системите и 
експертния опит на компетентния орган. 
Независимо от правата на 
лицензираните оператори да извършват 
проучвания или да извличат нефт и газ, 
компетентният орган следва да бъде 
упълномощен да предприема действия 
по прилагане на законодателството, 
включително прекратяване на 
операциите, за да бъдат привлечени 
подходящи работници и за защита на 
околната среда. За изпълнение на тези 
функции компетентният орган се 
нуждае от подходящи ресурси, които да 
се предоставят от държавата членка.

(15) Ефективността на действията на 
компетентния орган при проверка на 
годността на управлението на 
опасностите от големи аварии от 
притежателя на лиценза или от 
оператора директно се свързва с 
регулаторната политика за опасността 
от големи аварии, системите и 
експертния опит на компетентния орган. 
Независимо от правата на 
лицензираните оператори да извършват 
проучвания или да извличат нефт и газ, 
компетентният орган следва да бъде 
упълномощен да предприема действия 
по прилагане на законодателството, 
включително прекратяване на 
операциите, за да се гарантира 
защитата на работната сила или да 
се защити околната среда, или 
човешкия живот и здраве. За 
изпълнение на тези функции 
компетентният орган се нуждае от 
подходящи ресурси, които да се 
предоставят от държавата членка.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Оценката на риска в MHR следва да (28) Оценката на риска в MHR следва да 
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вземе предвид риска за околната среда, 
в т.ч. въздействията, които 
климатичните условия и измененията на 
климата оказват върху дългосрочната 
здравина на инсталациите; и като се има 
предвид, че морските нефтени и газови 
дейности в една държава-членка могат 
да имат съществено неблагоприятно 
въздействие върху околната среда в 
друга държава-членка, е необходимо да 
се установят и прилагат специални 
разпоредби в съответствие с 
Конвенцията за оценка на въздействието 
върху околната среда в трансграничен 
контекст.

вземе предвид рисковете за човешкия 
живот и здраве и за околната среда, в 
т.ч. въздействието, което 
климатичните условия и измененията на 
климата оказват върху дългосрочната 
здравина на инсталациите; и като се има 
предвид, че морските нефтени и газови 
дейности в една държава членка могат 
да имат съществено неблагоприятно 
въздействие върху околната среда в 
друга държава членка, е необходимо да 
се установят и прилагат специални 
разпоредби в съответствие с 
Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка 
на въздействието върху околната среда 
в трансграничен контекст (известна 
като Конвенцията от Еспоо).

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За засилване на общественото 
доверие в авторитета и надеждността на 
морската дейност в целия Съюз 
държавите членки следва да предоставят 
доклади за дейността и авариите, да 
информират своевременно Комисията за 
големи аварии, като Комисията трябва 
периодично да публикува доклади за 
нивата на активност в ЕС и тенденциите 
в ефективността на работата във връзка 
с безопасността и опазването на 
околната среда в морския сектор.

(34) За засилване на общественото 
доверие в авторитета и надеждността на 
морската дейност в целия Съюз 
държавите членки следва да предоставят 
доклади за дейността и авариите, 
незабавно да информират Комисията и 
всяка друга държава членка, чиято 
територия или води са засегнати, 
както и заинтересованата 
общественост, за големи аварии, като 
Комисията трябва периодично да 
публикува доклади за нивата на 
активност в ЕС и тенденциите в 
ефективността на работата във връзка с 
безопасността и постиженията в 
областта на опазването на околната 
среда в морския сектор. 
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Съгласно наскоро изменения 
Регламент (ЕО) №1406/20021  
Европейската агенция за морска 
безопасност („агенцията“) има 
съгласно член 1 от този регламент 
задължение да осигури високо, 
уеднаквено и ефективно равнище на 
морска безопасност, морска 
сигурност, предотвратяване и 
реагиране на замърсяване, причинено 
от кораби, както и реагиране на 
замърсяване на моретата, причинено 
от инсталации за нефт и природен 
газ. За да се гарантира изпълнението 
на тази цел агенцията следва:
а) да предоставя на държавите 
членки и не техните компетентни 
органи техническа и научна помощ с 
цел да гарантира свеждане до 
минимум на рисковете и правилно 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на безопасността 
при добива на нефт и газ в морски 
райони;
б) да оказва помощ на държавите 
членки и на Комисията при 
установяване и наблюдаване на 
размера на даден нефтен разлив и 
екологичните последици от него, 
както и рисковете за безопасността, 
произлизащи от инсталациите или 
от плавателни съдове, намиращи се в 
близост до тях;
в) по искане от страна на държавите 
членки да оказва помощ на тези 
държави членки с дейности по 
възстановяване на щетите и 
почистване и да координира 
трансграничното аварийно реагиране 
вследствие на голяма авария, 
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включително в случаите на 
трансгранични последици отвъд 
териториалните води на Съюза; 
г) да оказва помощ на държавите 
членки при проучвания относно 
дадена авария, свързана с инсталации 
за добиване на нефт и газ в морски 
райони, включително проверки на 
коригиращите действия. 
___________
1 ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) При изпълнението на задълженията 
по настоящия регламент следва да се 
вземе предвид, че морските води, 
попадащи под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки 
образуват неразделна част от четирите 
морски региона, посочени в член 4, 
параграф 1 от Директива 2008/56, а 
именно Балтийско море, североизточния 
Атлантически океан, Средиземно море и 
Черно море. Поради тази причина 
трябва да се засили координацията с 
трети страни, които имат суверенитет 
или юрисдикция върху води в тези 
морски региони. Подходящи рамки за 
сътрудничество са регионалните морски 
конвенции, предвидени в член 3, 
параграф 10 от Директива 2008/56. 

(38) При изпълнението на задълженията 
по настоящата директива следва да 
се вземе предвид, че морските води, 
попадащи под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки 
образуват неразделна част от четирите 
морски региона, посочени в член 4, 
параграф 1 от Директива 2008/56, а 
именно Балтийско море, североизточния 
Атлантически океан, Средиземно море и 
Черно море. Поради тази причина 
трябва да се засили координацията с 
трети страни, които имат суверенитет 
или юрисдикция върху води в тези 
морски региони. Подходящи рамки за 
сътрудничество са регионалните морски 
конвенции, предвидени в член 3, 
параграф 10 и член 4 от Директива 
2008/56. 
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) По отношение на Средиземно море, 
във връзка с настоящия регламент, се 
предприемат необходимите действия за 
присъединяване на Европейския съюз 
към Протокола за опазване на 
Средиземно море от замърсяване, 
произтичащо от изследването и 
експлоатирането на континенталния 
шелф, морското дъно и намиращата се 
под него почва („Морски протокол“), 
част от Конвенцията за опазване на 
морската околна среда и крайбрежната 
зона на Средиземно море („Конвенцията 
от Барселона“), одобрена с Решение 
77/585/ЕИО на Съвета.

(39) По отношение на Средиземно море 
и в допълнение към задълженията, 
фигуриращи в настоящата 
директива, са предприети или се 
предприемат необходимите действия, за 
да се гарантира присъединяване на 
Европейския съюз към Протокола за 
опазване на Средиземно море от 
замърсяване, произтичащо от 
изследването и експлоатирането на 
континенталния шелф, морското дъно и 
намиращата се под него почва („Морски 
протокол“), част от Конвенцията за 
опазване на морската околна среда и 
крайбрежната зона на Средиземно море 
(„Конвенцията от Барселона“), одобрена 
с Решение 77/585/ЕИО на Съвета.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Сериозните екологични тревоги, 
които се отнасят до арктическите
води — гранична морска среда с 
особено значение за Общността —
изискват специално внимание, за да се 
гарантира опазване на околната среда на 
Арктика във връзка с всякакви морски 
дейности, в т.ч. изследвания.

(40) Арктическите води 
представляват гранична морска среда , 
която има уникално и изключително 
значение за Европейския съюз и играе 
важна роля за смекчаване на 
въздействието на изменението на 
климата. Очевидно е, че на околната 
среда и крехката екосистема на 
арктическите води се нанасят 
сериозни и потенциално необратими 
щети. Следва да се обърне специално 
внимание, за да се гарантира опазването 
на околната среда на Арктика.  Докато 
не е възможно да се гарантира 
ефективен отговор на евентуална 
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авария в Арктика, държавите членки 
не следва да разрешават морски 
дейности, в т.ч. изследвания, в тази 
област. От държавите членки, които 
са членове на Арктическия съвет, се 
очаква активно да насърчават, в 
тясно сътрудничество с Комисията, 
най-високи стандарти по отношение 
на екологичната безопасност в тази 
уязвима и уникална екосистема и 
създаването на международен, по 
възможност юридически обвързващ, 
инструмент за превенция, готовност 
и реагиране в отговор на замърсяване с 
нефт на морската среда в Арктика.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Оборудването за овладяване на 
евентуални потенциални разливи 
следва да бъде основна част от 
плановете за действие при извънредни 
ситуации и да бъде на разположение и 
лесно достъпно в близост до 
съоръженията с цел да се позволи 
навременно и ефективно разгръщане в 
случай на сериозен инцидент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 

(48) Държавите членки следва да 
гарантират, че операторите под 
тяхната юрисдикция са в състояние 
да докажат способността си да 
заплатят предизвиканите от 
техните операции щети, 
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продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
достатъчно ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции, изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на резервни 
инструменти за финансово обезпечение 
или други средства.

посредством представянето на 
финансово обезпечение, и следва да 
решат какви инструменти са 
уместни за тази цел (наред с другото 
средства, банкови гаранции, 
застраховки и/или споразумения за 
покритие на риска). Тъй като никакви 
налични инструменти за финансово 
обезпечение, в т.ч. споразумения за 
покритие на риска, не могат да се 
справят с всички възможни последствия 
от крайно опасни аварии, Комисията 
трябва да продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
ясен режим на отговорност за щети, 
свързани с морски нефтени и газови 
операции, и по-строги изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на резервни 
инструменти за финансово обезпечение 
или други средства. Комисията следва 
да докладва относно констатациите 
и предложенията в срок от една 
година след приемането на 
настоящата директива.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

48а. В случай на конфликт 
становището на лицензиращия орган 
следва да няма предимство пред тези 
на компетентните органи в 
областта на здравеопазването, 
безопасността и околната среда. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони (текст от значение 
за ЕИП)

Предложение за директива * на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони (текст от значение 
за ЕИП)

* Това изменение се прилага в целия 
текст. Думата „регламент“ е 
заменена съответно от „директива“

Обосновка

Това изменение се прилага в целия текст. Думата „регламент“ ще трябва бъде 
заменена съответно от „директива“ 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент се прилага 
без да се засягат Директиви 85/337/ЕО,
2008/1/ЕО, и Директива 2003/4/ЕО.

6. Настоящата директива се прилага, 
без да се засягат Директиви 2011/92/ЕС, 
2008/1/ЕО, 2003/4/ЕО и Директива 
2001/42/ЕО.

Обосновка

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but  made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.
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Изменение24

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „приемлив“ означава: да бъде сведен
рискът от голяма авария до допустим
до най-високата степен, след която 
влагането на допълнително време, 
ресурси или разходи не води до
съществено намаление на риска от 
авария;

1. „допустим“ означава: условия на 
работа, при които мерките за 
реагиране са налични, без да са 
прекомерно скъпи, като рискът от 
голяма авария е намален до възможно
най-високата степен, след която 
никакво съществено намаляване на 
риска може да бъде осъществено чрез 
допълнително време, ресурси и 
средства.
*(Това изменение е приложимо за целия 
текст. Думата „приемлив”се заменя
съответно с „допустим”.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „отрасъл“ означава: частни 
компании, които пряко участват в 
морски нефтени и газови дейности 
съгласно настоящия регламент, или 
чиито действия са тясно свързани с тези 
операции;

13. „отрасъл“ означава: частни или 
държавни компании, които пряко 
участват в морски нефтени и газови 
дейности съгласно настоящата 
директива, или чиито действия са тясно 
свързани с тези операции;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „притежател на лиценз“ означава: 
притежателят на разрешението за 
осъществяване на морски операции 

17. „притежател на лиценз“ означава: 
притежателят на разрешението за 
осъществяване на морски операции с 
нефт и газ съгласно Директива 



PE491.315v03-00 20/69 AD\913138BG.doc

BG

съгласно Директива 94/22/ЕО; 94/22/ЕО;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. „голяма авария“ означава: 
възникването на пожар или 
експлозия, съществена загуба на 
управлението на сондата или 
съществено изпускане на 
въглеводороди в околната среда, 
съществени щети по инсталацията или 
нейните съоръжения, загуба на 
херметичност на инсталацията и 
всяко друго събитие със смъртни 
случаи или сериозно нараняване на 
пет или повече лица, намиращи се или 
работещи във връзка с инсталацията;

18. „голяма авария“ означава (не се 
отнася за българската езикова 
редакция):

а) пожар, експлозия, съществена загуба 
на управлението на сондата, изпускане
на въглеводороди или опасни 
химически вещества в околната среда, 
включващи смъртни случаи или 
сериозно нараняване на лица;

б) инцидент, водещ до сериозни щети 
по инсталацията или нейните 
съоръжения, при който има 
непосредствен риск от смъртни 
случаи или сериозно нараняване на 
лица;
в) всяко друго събитие, водещо до 
сериозно нараняване на пет или 
повече лица, работещи на морска 
инсталация, на която е възникнал 
източникът на опасност, или 
ангажирани с дейност във връзка с 
нея;
г) всяка значителна щета, нанесена 
на околната среда.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a. „невъзможност за реагиране при 
нефтен разлив“ означава: ситуация, 
при която дейностите, които биха 
могли да причинят нефтен разлив, се 
извършват в момент, в който е 
невъзможно да се реагира адекватно, 
или поради факта, че наличните 
технологии няма да бъдат 
ефективни, или защото тяхното 
използване е възпрепятствано от 
условията на околната среда или 
други ограничителни фактори;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – точка 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „непроизводствена инсталация“ 
означава: инсталация, която е различна 
от производствената инсталация, и 
служи за проучвателно сондиране и като 
спомагателна инсталация за добив;

20. „непроизводствена инсталация“ 
означава: инсталация, която е различна 
от производствената инсталация, и 
служи за проучвателно сондиране и като 
спомагателна инсталация за добив на 
нефт и газ;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – точка 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. „морски нефтени и газови операции“ 
означава: всички дейности, свързани с 
проучването, добива или преработката 
на нефт и газ в морски райони. Това 
включва транспорт на нефт и газ през 

21. „морски нефтени и газови операции“ 
означава: всички дейности, свързани с 
проучването, добива или преработката 
на нефт и газ в морски райони или с 
извеждането от експлоатация на 
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морската инфраструктура, свързана с 
инсталация или подводна инсталация; 

инсталация за нефт или газ в морски 
райони. Това включва транспорт на 
нефт и газ през морската 
инфраструктура, свързана с инсталация 
или подводна инсталация;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – точка 22 

Текст, предложен от Комисията Изменение

22. „оператор“ означава: операторът 
на производствена инсталация или 
собственикът на непроизводствена 
инсталация, както и операторът на 
сондажна операция. Операторът и 
притежателят на лиценза попадат 
под определението на член 2, 
параграф 6 от Директива 2004/35/ЕО;

22. „оператор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което извършва дейност или 
контролира инсталация или на което 
са възложени икономически 
правомощия или правомощия за 
вземане на решения, свързани с 
техническото функциониране на 
инсталацията; 

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25. „добив на нефт и газ“ означава: 
извличане на нефт и газ за търговски
цели от подземния слой на 
лицензирания участък, включително 
преработка на нефт и газ в морски 
райони и транспортирането им през 
свързана инфраструктура, включително 
тръби, конструкции и устия на сондажа 
на морското дъно, както и съхраняване 
на газ в подводни образувания с цел 
извличане на газа;

25. „добив на нефт и газ“ означава: 
извличане на нефт, газ, шистов газ и 
метан хидрат за търговски цели от 
подземния слой на лицензирания 
участък в морските райони, 
включително преработка на нефт и газ в 
морски райони и транспортирането им 
през свързана инфраструктура, 
включително тръби, конструкции и 
устия на сондажа на морското дъно, 
както и съхраняване на газ в подводни 
образувания с цел извличане на газа;

Обосновка

Новите източници на въглеводороди започват да играят все по-важна роля,като 
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създават потенциална опасност от големи аварии в същата степен, в която и 
конвенционалното сондиране за нефт и газ. Следователно е необходимо тези 
източници да се включат в законодателството още в самото начало.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а. „заинтересованата 
общественост“ означава 
обществеността, която е или има 
вероятност да бъде засегната, или 
която проявява интерес към темите, 
обхванати от настоящата 
директива. за целите на настоящото 
определение неправителствените 
организации, които подкрепят 
опазването на околната среда и 
отговарят на всички изисквания на 
националното право, се считат за 
заинтересовани; 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – точка 29 

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. „отговорен орган“ означава (в 
контекста на аварийно реагиране на 
морско произшествие): основна 
организация за спасителни дейности 
при извънредни ситуации на държава-
членка, отговорна за осъществяване на 
аварийно реагиране на голяма морска 
нефтена и газова авария;

29. „отговорен орган“ означава (в 
контекста на аварийно реагиране на 
морско произшествие): основна 
организация за спасителни дейности 
при извънредни ситуации на държава 
членка, отговорна за започване и 
координиране на аварийно реагиране на 
голяма морска нефтена и газова авария;
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – точка 32 

Текст, предложен от Комисията Изменение

32. „сондажна операция“ означава: 
пробиване на сондаж с цел изследване 
или добив, включително 
преустановяване на операциите, 
поправяне или изменение на сондажи, 
окончателно напускане или всяка 
операция, която се отнася до сондаж, 
която може да доведе до аварийно 
изпускане на течности или риск от 
голяма авария;

32. „сондажна операция“ означава: 
пробиване на сондаж с цел изследване 
или добив, включително 
преустановяване на операциите, 
поправяне, изменение запечатване или 
затваряне на сондажи, окончателно 
напускане или всяка операция, която се 
отнася до сондаж, която може да доведе
до аварийно изпускане на течности или 
риск от голяма авария; 

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. „оператор на сондаж“ означава: 
лицето, назначено от притежателя на 
лиценз да планира и осъществява 
сондажна операция.

33. „оператор на сондаж“ означава:(Не 
се отнася за българската езикова 
редакция.) лицето, назначено да 
планира и осъществява сондажна 
операция.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

33a. „екстремни условия на работа“ 
означава условия в работния участък, 
които увеличават равнището на риск 
при морски сондажни и 
производствени дейности и 
ограничават капацитета на 
средствата за аварийно реагиране или 
на персонала да се намеси, да почисти 
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или да отстрани разлив на петрол 
или опасни вещества. Тези условия 
включват, но не само, физическите, 
геоложките, екологичните, 
икономическите и социалните 
условия в участъка.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33б. „Арктика“ означава: 
географската област между Северния 
полярен кръг (66° 33' с.ш.) и 10-
градусовата лятна изотерма.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че такава авария така или 
иначе възникне, операторите и 
компетентните органи предприемат 
всички подходящи мерки за 
ограничаване на последиците от нея за 
човешкото здраве и околната среда, и 
където е възможно за недопускане на 
сериозни прекъсвания на добив на 
нефт и газ в рамките на Съюза.

3. В случай че такава авария така или 
иначе възникне, операторите от 
държавите членки, засегнати от 
аварията, предприемат всички 
подходящи мерки за ограничаване на 
последиците от нея за човешкото здраве 
и околната среда.

Обосновка

Отговорността за предприемане на мерки в случай на авария следва да носят 
операторите, а ролята на компетентните органи е да гарантират, че операторите 
предприемат тези мерки (това се включва в членове 8 и 19). Съображения за 
прекъсване на производството не следва да се отразяват на действията в отговор на 
голяма авария, когато първостепенен приоритет е човешкото здраве, следвано от 
въздействието върху околната среда.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на голяма авария, 
компетентните органи на 
държавата членка, в чиито води е 
настъпила аварията, незабавно 
уведомяват за аварията и за 
предприетите стъпки за 
ограничаване на нейните последици за 
околната среда и човешкото здраве, 
Комисията, други засегнати държави 
членки и техните компетентни 
органи, и засегнатата общественост. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нефтените и газови дейности в 
морски райони, попадащи под обхвата 
на настоящия регламент, се 
осъществяват въз основа на 
систематична оценка на вероятността за 
опасни събития и последствията от тях, 
и при прилагане на мерките за контрол 
по такъв начин, че рисковете от големи 
аварии за хората, околната среда и 
морските ресурси да са приемливи. 

4. Нефтените и газови дейности в 
морски райони, попадащи под обхвата 
на настоящия регламент, се 
осъществяват въз основа на 
систематична оценка на вероятността за 
опасни събития и последствията от тях, 
и при прилагане на мерките за контрол 
по такъв начин, че рисковете от големи 
аварии за хората, околната среда и 
морските ресурси да са сведени до 
минимално приемливо равнище. 

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Операторите гарантират, че 
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техните действия в екстремни 
условия на работа не застрашават 
нито предотвратяването на аварии, 
нито възстановяването на щетите. 
Когато рисковете не могат да се 
бъдат избегнати или управлявани до 
приемливо равнище, компетентният 
орган отказва разрешение. При 
предоставянето на разрешения 
надлежно се отчита ефективността 
на предотвратяването на аварии и 
капацитета за реагиране в извънредни 
ситуации, включително чрез 
използване на модели за анализ на 
невъзможността за реагиране при 
нефтен разлив. Операторите 
гарантират най-високото равнище на 
резултатност при предотвратяване 
на аварии и възстановяване на щети, 
което се равнява поне на 
резултатите от най-добрите 
практики при нормални условия на 
работа, включително достатъчно 
ресурси, равнища на безопасност за 
мобилизиране, време за разгръщане и 
време за изчистване и събиране на 
нефта и природния газ.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Въз основа на принципа за 
предпазливост и предвид 
продължаващата невъзможност за 
реагиране при нефтен разлив и 
липсата на ефективен капацитет за 
намеса, държавите членки не 
разрешават каквито и да са морски 
дейности по проучване и добив на 
въглеводород в Арктика или в 
области, които се простират и в 
Арктика. 
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По-специално, когато се оценява 
техническият и финансовият капацитет 
на лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, се обръща 
дължимото внимание на рисковете, 
опасностите и всяка друга свързана с 
това информация във връзка с 
въпросния участък и конкретния етап на 
операциите по проучване и добив, както 
и на финансовите възможности на 
заявителите, включително всяко 
финансово обезпечение и възможност за 
покриване на отговорностите, които 
потенциално произтичат от въпросните 
нефтени и газови дейности в морски 
райони, по-специално отговорността за 
екологични щети.

2. По-специално, когато се оценява 
техническият и финансовият капацитет 
на лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, се обръща 
дължимото внимание на рисковете (Не 
се отнася за българската езикова 
редакция.), опасностите и всяка друга 
свързана с това информация във връзка 
с въпросния участък и конкретния етап 
на операциите по проучване и добив
съгласно най-добрите практики, както 
и на финансовите възможности на 
заявителите, включително всяко 
финансово обезпечение и възможност за 
покриване на всички отговорности, 
които потенциално произтичат от 
въпросните нефтени и газови дейности в 
морски райони, по-специално 
отговорността за екологични щети. 
Отчитат се също така 
корпоративната отговорност в 
световен план по отношения на 
предишни аварии или произшествия, в 
които кандидатът е замесен, 
включително прозрачността и 
ефективността на всички мерки за 
реагиране.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки гарантират, 
че лицензиращият орган предоставя 
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разрешение единствено при условие, 
че заявителят е представил 
доказателство за адекватни мерки за 
финансово обезпечаване, въз основа на 
приети от държавите членки
разпоредби за поемане на 
отговорностите, които потенциално 
произтичат от неговите нефтени и 
газови дейности в морски райони, по-
специално отговорността за 
екологични щети. Финансовото 
обезпечение трябва да е валидно и 
ефективно преди да започнат 
сондажните операции.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, при предоставянето на 
разрешението за експлоатация или 
операции за добив, компетентният 
орган надлежно взема предвид 
заявленията от кандидата, който е 
извършил морските нефтени и газови 
операции по проучване.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Разрешението за проучвателни 
действия зависи от оценката за 
въздействие върху околната среда, 
както е предвидено в Директива 
2001/42/ЕО, въз основа на 
констатациите на предварителни 
сеизмични, геофизични и геохимични 
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проучвания.

Обосновка

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which
does not exclude but complements the above provisions.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лицензиращите органи съгласно 
Директива 94/22/ЕО, при оценяване на 
техническия и финансов капацитет на 
лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, вземат 
предвид рисковете, опасностите и всяка 
друга информация, свързана със 
съответното местоположение и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив.

4. Лицензиращите органи съгласно 
Директива 94/22/ЕО, при оценяване на 
техническия и финансов капацитет на 
лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, вземат 
предвид рисковете, опасностите и всяка 
друга информация, свързана със 
съответното местоположение и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив, въз основа на 
оценка на въздействието върху 
околната среда, извършена въз основа 
на Директива 85/337/ЕИО, във вида, в 
който е изменена, и гарантират, че 
финансовите средства за поемане на 
потенциални отговорности, свързани, 
наред с другото, с голяма авария или 
произшествие, са пропорционални на 
рисковете, произтичащи от 
дейностите, и са на достатъчно 
равнище, за да осигурят пълно 
покриване на разходите за почистване 
и компенсация в случай на голяма 
авария или произшествие; По-
специално, отчитат се всички 
рискове и възможни въздействия 
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върху уязвими ресурси в мрежата 
„Натура 2000“ и риболовните и 
туристическите дейности, както и 
каптирането на морска вода с цел 
обезсоляване и обществени доставки. 

Обосновка

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason,, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Лицензиращите органи, когато 
решават дали да дадат разрешение за 
морски нефтени и газови дейности 
съгласно Директива 94/22/ЕО 
обръщат специално внимание на 
чувствителната в екологично 
отношение морска и крайбрежна 
околна среда, по-специално 
екосистемите, които изпълняват 
важна роля за смекчаването и 
приспособяването към изменението 
на климата, като солени блата и 
пластове морска трева; както и на 
защитените морски територии, като 
например специални защитени 
територии съгласно Директивата за 
местообитанията или Директивата 
за птиците, както и на морските 
защитени територии, договорени от 
Общността или от съответните 
държави членки в рамките на 
международни или регионални 
споразумения, по които те са страни;
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, изцяло 
оповестяват доказателствата за 
своя финансов и технически 
капацитет, както и всяка друга 
свързана с това информация във 
връзка с въпросния участък и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив. Компетентните 
органи правят информацията 
обществено достъпна в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2003/4/ЕО.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. До 20 декември 2013 г. Комисията 
предава на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно 
наличността на продукти за 
финансово обезпечение и предложения 
за мерки, улесняващи осигуряването 
на финансово обезпечение.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се дават 
своевременно реални възможности за 
участие в процедурите по даване на 
разрешения в тяхната юрисдикция в 
съответствие с изискванията, 
предвидени в приложение I към 
настоящия регламент. Процедурите 
са предвидените в приложение II към 
Директива 2003/35/ЕО.

1. Държавите членки гарантират, че 
обществеността получава възможно 
най-рано информация относно 
заявленията за разрешения, 
обхванати от член 4, и че й се дават 
своевременно реални възможности за 
участие в процедурите по даване на 
разрешения (Не се отнася за 
българската езикова редакция) за 
нефтени и газови дейности в морски 
райони в тяхната юрисдикция в 
съответствие с изискванията, 
предвидени в приложение I към 
настоящата директива. Процедурите 
са предвидените в приложение II към 
Директива 2003/35/ЕО.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участието на обществеността се 
организира така, че разкриването на 
информация и участието на 
обществеността да не представлява 
риск за безопасността и сигурността 
на морските нефтени и газови 
инсталации и тяхното 
функциониране.

заличава се

Обосновка

Необходимостта от зачитане на поверителна, чувствителна в търговско отношение 
и лична информация не трябва да застрашава общественото участие по време на 
процеса на предоставяне на лицензи и разрешения.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп до правосъдие

1. Държавите членки гарантират, че 
в съответствие със съответната 
национална законова система 
членовете на заинтересованата 
общественост могат да ползват 
процедура на преразглеждане пред съд 
или друг независим и безпристрастен 
орган, установена със закон, за 
оспорване на материалната или 
процесуална законосъобразност на 
решенията, действията или 
бездействията, в контекста на 
процедурите за предоставяне на 
разрешения и лицензи, когато е 
изпълнено едно от следните условия:
а) имат достатъчен интерес;
б) позовават се на нарушено право, 
когато административно-
процесуалното право на държавата 
членка изисква това като 
предварително условие.
2. Държавите членки определят на 
какъв етап могат да се оспорват 
решения, действия или бездействия.
3. Държавите членки определят какво 
представлява достатъчен интерес 
или накърняване на правата в 
съответствие с целта да се 
предостави на заинтересованата 
общественост широк достъп до 
правосъдие.
За тази цел интересите на всяка 
неправителствена организация, 
съдействаща за опазването на 
околната среда и отговаряща на 
всички изисквания на националното 
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право, се считат за достатъчни за 
целите на параграф 1, буква а).
За такива организации също така се 
счита, че имат права, които могат да 
бъдат накърнени по смисъла на 
параграф 1, буква б).
4. Параграфи 1, 2 и 3 не изключват 
възможността за предварителна 
процедура на обжалване пред 
административния орган и не засягат 
изискването за изчерпване на 
процедурите за административно 
обжалване преди преминаването към 
процедурите на съдебно обжалване, 
ако съществува такова изискване 
съгласно националното право.
Всяка подобна процедура трябва да е 
справедлива, безпристрастна и 
своевременна и да не е прекомерно 
скъпа.
5. Държавите членки гарантират, че 
на обществеността е предоставена 
практическата информация относно 
достъпа до процедури за 
административно и съдебно 
обжалване.

Обосновка

В отговор на разпоредбите на член 25 от Директивата за промишлените емисии 
2010/75/EС, с цел да се осигури последователност с Конвенцията от Орхус.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инсталациите се експлоатират само в 
лицензираните участъци от 
притежателите на лиценз или от 
субекти, на които те възлагат тази 
дейност и които са одобрени от 
държавите членки.

1. Инсталациите се експлоатират само в 
лицензираните участъци от 
притежателите на лиценз или от 
субекти, на които те възлагат тази 
дейност и които са одобрени от 
компетентния орган на съответните
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държави членки.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на инспекции, 
провеждане на разследвания и 
предприемане на действия по прилагане 
на законодателството;

б) наблюдение или извършване на 
инспекции, провеждане на разследвания 
и предприемане на действия по 
прилагане на законодателството;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Контрол от страна на Агенцията 

върху морската безопасност
1. Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA), наричана по-
долу „Агенцията”, предоставя на 
Комисията и на държавите членки 
техническа и научна помощ с цел да 
гарантира свеждане до минимум на 
рисковете и правилно прилагане на 
законодателството на Съюза в 
областта на безопасността при 
добива на нефт и газ в морски райони.
2. Агенцията преразглежда 
разрешенията по отношение на 
разпоредбите на настоящата 
директива и упражнява надзор върху 
инспекциите, както и мерките за 
реагиране при извънредна ситуация на 
държавите членки.
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно преходните разпоредби в 
член 39, операторът на производствена 
или непроизводствена инсталация 
представя на компетентния орган 
следните документи:

1. Съгласно преходните разпоредби в 
член 38, операторът на производствена 
или непроизводствена инсталация 
представя на компетентния орган 
следните документи:

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доказателство за финансовото 
обезпечение на оператора.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад за големи опасности на 
производствена инсталация

Доклад за големи опасности на 
производствена инсталация

:(Не се отнася за българската езикова 
редакция) 

Обосновка

Това изменение се прилага в целия текст.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация съдържа 
подробната информация, упомената в 
приложение II, части 2 и 5.

1. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация съдържа 
подробната информация, упомената в 
приложение II, части 2 и 5, и съдържа 
доказателства, че са проведени 
консултации с персонала.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че бъдат направени 
изменения на производствената 
инсталация, или предстои инсталацията 
да бъде демонтирана, докладът за 
големи опасности на производствената 
инсталация подлежи на изменение в 
съответствие с приложение II, част 6, и 
предаване на компетентния орган.

3. В случай че бъдат направени 
изменения на производствената 
инсталация, или се предвижда
инсталацията да бъде демонтирана 
и/или изведена от експлоатация, 
докладът за големи опасности на 
производствената инсталация подлежи 
на изменение в съответствие с 
приложение II, част 6, и предаване на 
компетентния орган.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация съдържа 
подробната информация, посочена в 
приложение II, части 3 и 5.

1. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация съдържа 
подробната информация, упомената в 
приложение II, части 3 и 5, и съдържа 
доказателства, че са проведени 
консултации с персонала.
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че бъдат направени 
изменения на непроизводствената 
инсталация, или предстои инсталацията 
да бъде демонтирана, докладът за 
големи опасности на 
непроизводствената инсталация 
подлежи на изменение в съответствие с 
приложение II, част 6 (с изключение на 
параграф 4), и се предава на 
компетентния орган.

2. В случай че бъдат направени 
изменения на непроизводствената 
инсталация, или се предвижда
инсталацията да бъде демонтирана 
и/или изведена от експлоатация,
докладът за големи опасности на 
непроизводствената инсталация 
подлежи на изменение в съответствие с 
приложение II, част 6 (с изключение на 
параграф 4), и се предава на 
компетентния орган.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите гарантират, че 
констатациите и коментарите на 
независимия инспектор на сондажа 
съгласно настоящия член по параграф 3, 
буква б) ще бъдат включени в 
уведомлението за сондажа по член 13.

5. Операторите гарантират, че 
констатациите и коментарите на 
независимия инспектор на сондажа 
съгласно настоящия член по параграф 3, 
буква б), както и реакциите и 
действията, предприети от 
оператора в отговор на 
констатациите на независимия 
проверител, ще бъдат включени в 
уведомлението за сондажа по член 13.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията, съвместно с 
Агенцията, изготвя и актуализира 
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редовно списък на организациите, 
които имат право да извършват 
независима проверка като трета 
страна за производствени 
инсталации, съгласно член 35.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че дадена държава членка 
прецени, че сондажна операция или 
работата на дадена инсталация може 
да има съществено отрицателно
въздействие върху водите на друга 
държава членка при възникнала авария,
или когато държава членка, която може 
съществено да бъде засегната, поиска 
това, държавата членка, под чиято 
юрисдикция се извършват операциите, 
изпраща на въпросната страна 
необходимата информация и полага 
усилия да приложи съвместни 
превантивни мерки за 
предотвратяване на щетите.

1. В случай че дадена държава членка 
прецени, че голяма авария, свързана с 
морска газова и нефтена операция под 
нейната юрисдикция, може да има 
съществено въздействие върху 
околната среда в друга държава членка 
или когато държава членка, която може 
съществено да бъде засегната, поиска 
това, държавата членка, под чиято 
юрисдикция се извършват операциите, 
изпраща на въпросната страна, на 
Комисията и на Агенцията
необходимата информация съгласно 
съответните разпоредби от 
законодателството на Съюза..

По искане на засегната държава 
членка, държавата членка под чиято 
юрисдикция предстои да бъдат 
извършени операциите, допуска 
съвместна инспекция със 
съответната държава членка на 
сондажната операция или 
инсталация, която ще се монтира, и 
полага усилия да приеме съвместни 
превантивни мерки за 
предотвратяване на щетите за 
околната среда и човешкото здраве.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Политиката и системите за 
управление на безопасността се 
изготвят в съответствие с 
изискванията, зададени в приложение 
IV и изясняват първостепенната 
отговорност на оператора за контрола 
на рисковете от големи опасности, 
резултат от неговите дейности.

4. Политиката за предотвратяване на 
големи аварии и системите за 
управление на безопасността се 
изготвят в съответствие с 
минималните изисквания, зададени в 
приложение IV и изясняват 
първостепенната отговорност на 
оператора за контрола на рисковете от 
големи опасности, свързани с 
нефтените и газовите операции в 
морски райони.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Притежателите на лицензи, 
операторите и основните изпълнители 
със седалище в Съюза полагат усилия да 
осъществяват своите морски нефтени и 
газови операции, когато се намират 
извън Съюза, в съответствие с
принципите, изложени в настоящия 
регламент.

6. Притежателите на лицензи, 
операторите и основните изпълнители 
със седалище в Съюза осъществяват 
своите морски нефтени и газови 
операции, когато се намират извън 
Съюза, в съответствие със 
задълженията си в съответствие с 
настоящия член и съгласно членове 21 
до 23. До 20 декември 2013 г. 
Комисията представя доклад 
относно целесъобразните механизми, 
за да се гарантира, че установените в 
Съюза дружества като цяло 
осъществяват дейност в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 18 – параграфи 6а и 6б (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
непосредствена опасност за 
човешкото здраве или значително 
повишава риска от голяма авария, 
операторите предприемат възможно 
най-сигурните мерки за смекчаване на 
последиците, които може да 
включват преустановяване на 
действието на инсталацията за 
въпросната дейност, докато 
заплахата от непосредствена 
опасност или реалната 
непосредствена опасност бъдат 
овладени.
6б. В случай че са предприети 
мерките, упоменати в параграф 7 от 
настоящия член, операторът бързо, и 
без да застрашава безопасността, 
уведомява компетентния орган за 
това.

Обосновка

Параграф 6а се основава на член 20, параграф 2, и се премества в член 18, тъй като 
този член е във връзка с реагирането на оператора. Промените отразяват факта, че 
да се преустанови действието изцяло може не винаги да представлява най-
безопасният вариант и в някои случаи би могло да увеличи риска от голяма авария. 
Параграф 6б се основава на член 20, параграф 3, и се премества в член 18, тъй като 
този член е във връзка с реагирането на оператора.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема
подходящи мерки, за да си осигури 
независимост от конфликти на 
интереси между регулирането на 
безопасността и опазването на околната 
среда, и функциите във връзка с 

1. Държавите членки, в чиято
юрисдикция има морски райони, в 
които се извършват нефтени и газови 
дейности, предприемат подходящи 
мерки, за да осигурят независимостта 
на компетентните органи от 
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икономическото развитие на държавата-
членка, по-специално даването на 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, както и 
политиката, и събирането на свързаните 
с това приходи.

конфликти на интереси между 
регулирането на безопасността и 
опазването на околната среда, и
функциите във връзка с икономическото 
развитие на държавата членка, по-
специално даването на разрешение за 
нефтени и газови дейности в морски 
райони, както и политиката, и 
събирането на свързаните с това 
приходи. Компетентните органи са, 
по-специално, функционално 
независими от органите на 
държавите членки, отговарящи за 
предоставянето на разрешения в 
съответствие с Директива 94/22/EО, 
и определянето на политиката по 
отношение на произтичащите от 
това приходи и събирането им.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че несъответствие с 
разпоредбите на параграф 1 от 
настоящия член представлява 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве или заплашва да предизвика 
съществено неблагоприятно 
въздействие върху безопасността и/или 
околната среда, действието на 
инсталацията, или действието на 
съответната част от нея, се 
преустановява от оператора до
възстановяване на съответствието.

2. В случай че във връзка с дейност, 
извършвана от оператор възникне 
несъответствие с изискванията, 
посочени в параграф 1 и това
представлява непосредствена опасност 
за човешкото здраве или заплашва да 
предизвика съществено неблагоприятно 
въздействие върху безопасността и/или 
околната среда, операторът 
предприема незабавно най-
безопасните мерки за смекчаване на 
въздействието, които могат да 
включват преустановяване на 
действието на инсталацията, докато 
заплахата от непосредствена 
опасност не бъде овладяна и 
операторът не докаже, че е 
възстановено съответствието с 
изискванията, посочени в параграф 1.
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че са предприети мерките, 
упоменати в параграф 2 от 
настоящия член, операторът 
своевременно уведомява компетентния 
орган за това.

3. В случай че се прилага параграф 2, 
операторът своевременно уведомява 
компетентния орган съответно за 
мерките, които е взел, за да осигури 
спазване на изискванията, посочени в 
параграф 1. 

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган разработва 
годишни планове за ефективен контрол, 
в т.ч. инспекции, на дейностите, 
свързани с големи опасности и 
основаващи се на риск, като обръща
специално внимание и проверява 
съответствието с доклада за големи 
опасности, документи, предадени му 
съгласно член 9, като извършва 
наблюдение на тяхната ефективност 
и предприема необходимите мерки за 
извършване на подобрения в тази 
връзка.

4. Компетентните органи 
разработват и подготвят годишни 
планове за ефективен контрол на 
дейностите, свързани с големи 
опасности. Тези планове предвиждат 
редовно наблюдение и инспекция на 
тези дейности. Тези планове се 
основават на риска и обръщат 
специално внимание на съответствието 
с докладите за големи опасности
вътрешните планове за аварийно 
реагиране и уведомленията за 
сондажни операции, предадени 
съгласно член 9.  Извършва се редовен 
преглед на ефективността на 
плановете и компетентният орган
предприема необходимите мерки за 
извършване на подобрения в тази връзка

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки, в чиято 
юрисдикция има морски райони, в 
които се извършват нефтени и газови 
дейности, извършват наблюдение на 
ефективността на компетентния 
орган и предприемат необходимите 
мерки за извършване на подобрения в 
тази връзка.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи установяват 
процедури за допускане на анонимно 
докладване на въпроси на загриженост 
по отношение на безопасността и/или 
околната среда във връзка с морските 
нефтени и газови операции. 
Компетентните органи също така 
установяват процедури за разследване 
на тези донесения, като запазват 
анонимността на съответните лица.

1. Компетентните органи установяват 
процедури за допускане на анонимно 
докладване на въпроси на загриженост 
по отношение на безопасността или 
околната среда, свързани с морските 
нефтени и газови операции, обхванати 
от настоящата директива.
Компетентните органи също така 
установяват процедури за разследване 
на тези доклади, като гарантират, че 
е запазена анонимността на съответните 
лица. Единствено компетентните 
органи имат право да знаят кой е 
източникът на тези доклади. Тези 
процедури са отворени също така и за 
работниците, участващи в операции 
извън Съюза. Компетентните органи 
обменят информация по тези 
процедури.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите съобщават подробна 
информация за националните мерки по 
параграф 1 на своите работници, както и 
на работниците на съответните 
подизпълнители, като гарантират, че 
темата за анонимното докладване е 
включена в обучението и 
информационните съобщения във 
връзка с това.

2. Операторите съобщават подробна 
информация за националните мерки, 
установени от компетентните органи, по 
параграф 1 на своите работници, на 
изпълнителите и на 
подизпълнителите, свързани с 
дейностите,както и на работниците на 
всички заинтересовани 
подизпълнители, като гарантират, че 
въпросът за анонимното докладване е 
включен в обучението и 
информационните съобщения във 
връзка с това, и в трудовия договор на 
служителя. 

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки поддържат 
актуални регистри на ресурсите за 
аварийно реагиране, предоставени на 
разположение под юрисдикцията им от 
публични и частни лица. Тези регистри 
се предоставят на други държави членки 
или потенциално засегнати трети страни 
и на Комисията.

3. Държавите членки поддържат 
актуални регистри на ресурсите за 
аварийно реагиране, предоставени на 
разположение под юрисдикцията им от 
публични и частни лица. Тези регистри 
се предоставят на други държави членки 
или потенциално засегнати трети 
страни, на Агенцията и на Комисията.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информацията съгласно приложение 1. Информацията съгласно членове 22 
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VI се предоставя на разположение на 
обществеността без да е необходимо 
искане съгласно приложимите 
разпоредби на законодателството на 
Съюза относно достъпа до информация 
във връзка с околната среда.

до 25 и приложение VI се предоставя на 
разположение на обществеността от 
компетентния орган, без да е 
необходимо искане съгласно 
Директива 2003/4/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 година относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията със средствата на 
изпълнителен акт определя също така 
общ формат за публикуване, който 
улеснява трансграничното сравняване 
на информацията. Настоящият акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
консултативната процедура, посочена в 
член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Като остава достъпен за 
обществеността, общият формат за 
публикуване се развива с оглед да 
позволява достоверно сравняване на 
националните операции и регулаторни 
практики съгласно настоящия член и 
член 24..

2. Комисията, подпомагана от 
Агенцията, със средствата на 
изпълнителен акт определя също така 
общ формат за публикуване, който 
улеснява трансграничното сравняване 
на информацията. Настоящият акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
консултативната процедура, посочена в 
член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Като остава достъпен за 
обществеността, общият формат за 
публикуване се развива с оглед да 
позволява достоверно сравняване на 
националните операции и регулаторни 
практики съгласно настоящия член и 
член 24..

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години Комисията 
публикува доклади относно 
безопасността на морските операции 
навсякъде в Съюза въз основа на 
информацията, която Й е докладвана от 

3. На всеки две години и до 31 март 
през съответната година, Комисията 
публикува доклади относно 
безопасността на морските операции 
навсякъде в Съюза въз основа на 
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държавите-членки и Европейската 
агенция за морска безопасност. 
Комисията се подпомага в тази задача 
от съответните държави членки 
съгласно член 26.

информацията, която й е докладвана от 
държавите членки и Европейската 
агенция за морска безопасност. 
Комисията се подпомага в тази задача 
от Агенцията и съответните държави 
членки съгласно член 26.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непосредствено след голяма авария 
операторът предоставя на компетентния 
орган информация в тази връзка, 
включително обстоятелствата по 
аварията и последствията от нея.

1. Непосредствено след голяма авария 
операторът предоставя на компетентния 
орган цялата информация в тази 
връзка, включително обстоятелствата по 
аварията и последствията от нея. Ако 
аварията може да засегне 
територията (включително водите) 
на друга държава членка, 
компетентният орган на държавата 
членка, в чиито води или на чиято 
територия е настъпила аварията 
незабавно уведомяват компетентния 
орган на засегнатата държава членка 
и засегнатата общественост за 
аварията и за предприетите стъпки, 
за да се ограничат щетите за 
околната среда и човешкото здраве.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки извършват пълни 
разследвания на големи аварии със 
значителни щети (човешки и 
екологични) и големи загуби на ресурси. 
Докладът от разследването съдържа 
оценка на ефективността на 
регулирането от страна на 

2. Държавите членки извършват пълни 
разследвания на големи аварии със 
значителни щети (човешки и 
екологични) и големи загуби на ресурси. 
Докладът от разследването съдържа 
оценка на ефективността на надзора от 
страна на компетентния орган на 
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компетентния орган на засегнатата 
инсталация в периода, предшестващ 
аварията, и при необходимост 
препоръки за подходящи промени на 
приложимите регулаторни практики.

засегнатата инсталация в периода, 
предшестващ аварията, и при 
необходимост препоръки за подходящи 
промени на приложимите регулаторни 
практики.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резюме на доклада за разследването, 
изготвен съгласно параграф 2 от 
настоящия член, се предоставя на 
Комисията след приключване на 
разследването или след приключване на 
съдебния процес, според това кое се е 
случило последно. Специално издание 
на доклада, което взема предвид 
възможни законови ограничения, се 
предоставя на обществеността във 
връзка с членове 22 и 23.

3. Резюме на доклада за разследването и 
доклада за оценката, изготвен съгласно 
параграф 2 от настоящия член, се 
предоставя на Комисията след 
приключване на разследването или след 
приключване на съдебния процес, 
според това кое се е случило последно. 
В зависимост от възможните 
законови ограничения, вариант на 
доклада се предоставя на 
обществеността, съдържащ 
информация съгласно приложение VI. 
Информацията за околната среда, 
включена в доклада, е в съответствие 
с Директива 2003/4/EО.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След разследванията по параграф 2 
компетентният орган прилага всички 
препоръки на разследването, които са в 
неговите правомощия за действие.

4. След разследванията (Не се отнася 
за българската езикова редакция) по 
параграф 2 компетентният орган 
прилага всички препоръки на 
разследването, които са в неговите 
правомощия за действие.

Изменение 86
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съгласно параграф 2, или за целите на 
участието на обществеността по член 5, 
операторът предоставя на
компетентния орган и на 
обществеността вариант на документа 
без поверителна информация.

3. Съгласно параграф 2, или за целите на 
участието на обществеността по член 5, 
операторът внася пред компетентния 
орган и на обществеността вариант на 
поискания документ без поверителна 
информация.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията в тясно сътрудничество с 
държавите членки насърчава
сътрудничеството с трети страни, които 
осъществяват нефтени и газови 
операции в едни и същи морски райони 
с държавите членки, включително, 
където е уместно, в рамките на 
регионалните морски конвенции.

1. Комисията в тясно сътрудничество с 
държавите членки предприема мерки за 
осигуряването на сътрудничеството с 
трети държави, които осъществяват 
нефтени и газови операции в едни и 
същи морски райони с държавите 
членки, включително, където е уместно, 
в рамките на регионалните морски 
конвенции или други международни 
механизми за сътрудничество.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията насърчава високи 
стандарти за безопасност във връзка с 
нефтените и газови операции в морски 
райони на международно равнище на 
съответните глобални и регионални 
форуми, включително тези във връзка 
с арктическите води.

3. Комисията насърчава високи 
стандарти за безопасност във връзка с 
нефтените и газови операции в морски 
райони на международно равнище на 
съответните глобални и регионални 
форуми. В тази връзка тя прави 
постъпки пред съответните 
инстанции с цел мораториум върху 
морските операции по добив на нефт 
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и газ в арктическите води. 
Комисията използва политиката за 
съседство на ЕС като инструмент за 
пледиране за по-висока безопасност и 
екологични стандарти.

Обосновка

Възможността за тежка морска авария се класифицира от Комисията като голям 
риск. Тези рискове са още по-големи в арктическите води, където предприятията 
нямат опит в областта на сондирането. Последиците от авария в полярните води 
биха били катастрофални и невъзможни за управление. Изтичащият нефт може да 
бъде събран едва след стопяване на леда. Следователно ЕС следва енергично да 
настоява за мораториум.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се инициират за ограничаване на 
зараждаща се голяма авария в зоната 
на инсталацията или в границите на 
зоната за изключване, установена от 
държавата членка в периметъра на 
инсталацията, или подводното устие на 
сондажа;

a) да се инициират за предотвратяване 
разрастването или ограничаване на 
последствията от авария във връзка с 
операция по добиването на нефт и газ 
в морски райони в границите на зона за 
изключване, установена от държавата 
членка в периметъра на инсталацията, 
подводното устие на сондажа или 
тръбопровода;

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторът периодично подлага на 
изпитване ефективността на
вътрешните планове за аварийно 
реагиране.

5. Операторът ежегодно подлага на 
изпитване вътрешните планове за 
аварийно реагиране, за да покаже 
ефективността на своите средства и 
възможности за реагиране с цел 
гарантиране на високо равнище на 
безопасност и ефикасност на 
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операциите по евакуация, 
ограничаване и контрол, 
възстановяване, почистване и 
изхвърляне.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изготвят външни 
аварийни планове, които обхващат 
всички нефтени и газови инсталации в 
морски райони и потенциално 
уязвимите участъци под тяхна 
юрисдикция.

1. Държавите членки изготвят външни 
планове за аварийно реагиране, които 
обхващат всички нефтени и газови 
инсталации или свързана 
инфраструктура в морски райони и 
потенциално уязвимите участъци под 
тяхна юрисдикция. Външните планове 
за аварийно реагиране уточняват 
ролята на операторите при външно 
аварийно реагиране и отговорността 
им по отношение на разходите за 
външно аварийно реагиране.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Външните планове за аварийно 
реагиране се изготвят със 
сътрудничеството на съответните 
оператори и според случая с 
притежателите на лиценз, като се 
съобразяват с вътрешните планове за 
аварийно реагиране на инсталациите, 
които са разположени или се планира 
да бъдат разположени във въпросния 
участък. Всяка актуализация на 
вътрешните планове, обявена от даден 
оператор, следва да се вземе предвид.

2. Външните планове за аварийно 
реагиране се изготвят със 
сътрудничеството на съответните 
оператори и според случая с 
притежателите на лиценз, като се 
съобразяват с действащите вътрешни
планове за аварийно реагиране на 
съществуващите или планираните 
инсталации, или свързана 
инфраструктура, разположени във 
въпросния участък. Всяка актуализация 
на вътрешните планове, обявена от 
даден оператор, следва да се вземе 
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предвид.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки за постигане 
на висока степен на обща съвместимост 
и оперативна съвместимост на 
средствата и квалификацията за 
реагиране между всички държави 
членки в географския регион и при 
необходимост извън него. Държавите
членки насърчават отрасъла да 
разработва съвместими инструменти 
за реагиране в духа на настоящия 
параграф.

4. Държавите членки с нефтени и 
газови дейности в морски райони под 
тяхна юрисдикция предприемат 
всички подходящи мерки за постигане 
на висока степен на обща съвместимост 
и оперативна съвместимост на 
средствата и квалификацията за 
реагиране между всички държави 
членки в географския регион и при 
необходимост извън него. 
Съответните държави членки 
насърчават отрасъла да разработва 
съвместими средства и услуги за 
реагиране в духа на настоящия 
параграф.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки водят актуални 
регистри на ресурсите за аварийно 
реагиране, налични на територията или 
под юрисдикцията им от публични и 
частни лица. Тези регистри се 
предоставят на другите държави членки, 
а на взаимен принцип, и на съседните 
трети страни, както и на Комисията.

6. Държавите членки водят актуални 
регистри на ресурсите за аварийно 
реагиране, налични на територията или 
под юрисдикцията им от публични и 
частни лица. Тези регистри се 
предоставят при поискване на другите 
държави членки, на Комисията, а на 
взаимен принцип, и на съседните трети 
държави.
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторът незабавно уведомява 
съответните органи при възникване на 
голяма авария или ситуация с 
непосредствен риск за голяма авария. 
При необходимост компетентните 
органи подпомагат въпросния оператор 
с оглед на предотвратяване на 
разрастването на риска или аварията. 

1. Операторът незабавно уведомява 
съответните органи при възникване на 
голяма авария, включително за нейния 
произход и възможно въздействие 
върху околната среда и човешкия 
живот, и здраве, или  ситуация с 
непосредствен риск за голяма авария.
При необходимост компетентните 
органи подпомагат въпросния оператор 
с оглед на предотвратяване на 
разрастването на риска или аварията. 
Уведомлението включва 
обстоятелствата на аварията и 
предвижданите последствия.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на авария съответните 
органи, в сътрудничество със 
засегнатите оператори, предприемат 
всички необходими мерки за 
предотвратяване разрастването на 
аварията и за облекчаване на 
последствията от нея.

2. В случай на голяма авария 
операторът, в сътрудничество със 
засегнатите оператори, предприема 
всички необходими мерки за 
предотвратяване разрастването на 
аварията и за облекчаване на 
последствията от нея. Операторът 
може да бъде подпомаган от 
съответните органи, които могат да 
му предоставят допълнителни 
ресурси.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, в които трансграничните 
последствия от морски нефтени и газови 
аварии са предвидими, държавите
членки предоставят информация на 
Комисията и потенциално засегнатите 
държави членки, или на трети страни на 
взаимен принцип, като вземат предвид 
идентифицираните рискове при 
подготовката на външния авариен план. 
Въпросните държави-членки 
координират своите аварийни планове, 
за да засилят съвместната реакция на 
възможна авария.

1. В случаите, в които трансграничните 
последствия от морски нефтени и газови 
аварии са предвидими, съответните 
държави членки предоставят 
информация на Комисията и 
потенциално засегнатите държави 
членки, или на трети страни на взаимен 
принцип, като вземат предвид 
идентифицираните рискове при 
подготовката на външния план за 
аварийно реагиране. Въпросните 
държави членки координират своите 
планове за аварийно реагиране, за да 
засилят съвместната реакция на 
възможна авария. В случаите, в които 
трансграничните последствия от 
морски нефтени и газови аварии са 
предвидими и представляват риск за 
трети държави, държавите членки 
предоставят информация на 
Комисията и, на взаимен принцип, на 
третите държави.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки координират 
мерките във връзка с участъци извън 
границите на Съюза, за да предотвратят 
потенциалните отрицателни 
последствия от морски нефтени и газови 
операции.

2. Съответните държави членки 
координират мерките във връзка с 
участъци извън границите на Съюза, за 
да предотвратят потенциалните 
отрицателни последствия от морски 
нефтени и газови операции.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки редовно подлагат 
на изпитване своята готовност да 
реагират ефективно на аварии в 
сътрудничество с потенциално 
засегнатите държави членки, 
съответните агенции на ЕС или трети 
страни. Комисията може да подпомогне 
учения с главно внимание върху 
изпитване на трансграничните и 
европейски механизми за реакция при 
извънредни ситуации.

3. Съответните държави членки 
редовно подлагат на изпитване своята 
готовност да реагират ефективно на 
аварии в сътрудничество с други
потенциално засегнати държави членки 
или съседни трети държави. Комисията 
може да подпомогне учения с главно 
внимание върху изпитване на 
трансграничните и европейски 
механизми за реакция при извънредни 
ситуации.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на голяма авария или на 
непосредствена заплаха от такава, която 
причинява или може да причини 
трансгранични последствия, държавата 
членка, под чиято юрисдикция аварията 
е възникнала, своевременно уведомява 
Комисията и тези държави членки, 
които могат да бъдат засегнати от 
аварията.

4. В случай на голяма авария или на 
непосредствена заплаха от такава, която 
причинява или може да причини 
трансгранични последствия, държавата 
членка, под чиято юрисдикция аварията
е възникнала, своевременно уведомява 
тези държави членки или трети 
държави, които могат да бъдат 
засегнати от аварията, както и 
Комисията.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1
Директива 2004/35/ЕО
Член 2 – точка 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) екологичното състояние на 
въпросните морски води, както са 
определени в Директива 2008/56/ЕО, 
доколкото определени аспекти от 

ii) екологичното състояние на 
въпросните морски води, както са 
определени в член 3, параграф 1, буква 
а) от Директива 2008/56/ЕО, доколкото 
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екологичното състояние на морската 
среда не са вече разгледани в Директива 
2000/60/ЕО;

определени аспекти от екологичното 
състояние на морската среда не са вече 
разгледани в Директива 2000/60/ЕО;'

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Изменение на Директива 2008/99/ЕО 

относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право1

С настоящото Директива 2008/99/ЕО 
се изменя, както следва:
(1) В член 3 се добавя следната буква:
з) всяко действие, което предизвиква 
значително влошаване на 
местообитание в рамките на 
защитена територия, включително 
големи аварии при операции с нефт и 
газ в морски райони;
 й) голяма авария, свързана със 
замърсяване с нефт.
(2) В приложение А се добавя 
следното тире:
– Регламент XX/XX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на 
дейностите по търсене, проучване и 
добив на нефт и газ в морски райони
- Директива XX/XX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на 
дейностите по търсене, проучване и 
добив на нефт и газ в морски райони
____________
1 ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
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Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф - 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Изискванията за информация, 
посочени в настоящото приложение, 
са минимални изисквания. 
Компетентните органи отчитат 
развитието на добрите практики и 
могат да поискат допълнителна 
информация по всяко време, с цел 
отразяване на съответните 
изменения в областта на 
съоръженията, техниката и 
оборудването, които може да е 
необходимо да се вземат предвид.

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Наименование и адрес на оператора 
на инсталацията.

(1) Наименование и адрес на оператора 
и, ако е различен, на собственика на 
инсталацията.

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) описание на инсталацията и 
условията на мястото, където предстои 
да се разположи

(5) описание на инсталацията и 
условията на мястото, където предстои 
да се разположи, включително всички 
потенциални физически, географски, 
метеорологични или екологични 
ограничения за работата на това 
място;
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Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение II – част 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности са 
идентифицирани, вероятността за 
възникването им и оценката на 
последствията от тях, както и че 
мерките за техния контрол са 
подходящи за намаляване на рисковете 
от голяма опасност за хората и околната 
среда до приемливи нива

(4) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности са 
идентифицирани, вероятността за 
възникването им и оценката на 
последствията от тях, както и че 
мерките за техния контрол, 
включително критично важните за 
безопасността елементи, са и ще 
продължат да бъдат подходящи за 
намаляване на рисковете от голяма 
опасност за хората и околната среда до 
допустими равнища

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение II – част 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати в голяма степен, оценка на 
идентифицираните потенциални 
въздействия върху околната среда, по-
специално изхвърляния на замърсители 
в околната среда, и описание на 
техническите и нетехническите мерки, 
предвидени да предотвратят, намалят 
или неутрализират тези въздействия, 
включително мониторинг.

(13) описание на аспектите на околната 
среда, които е вероятно да бъдат 
засегнати в голяма степен, оценка на 
идентифицираните потенциални 
въздействия върху околната среда, по-
специално изхвърляния на химикали, 
други опасни вещества и замърсители в 
околната среда, и описание на 
техническите и нетехническите мерки, 
предвидени да предотвратят, намалят 
или неутрализират тези въздействия, 
включително мониторинг.
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Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение II – част 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Наименование и адрес на оператора 
на инсталацията.

(1) Наименование и адрес на оператора 
и, ако е различен, на собственика на 
инсталацията.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение II – част 3 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) описание на аспектите на 
околната среда, които е вероятно да 
бъдат засегнати в голяма степен, 
оценка на идентифицираните 
потенциални въздействия върху 
околната среда, по-специално 
изхвърляния на замърсители в околната 
среда, и описание на техническите и 
нетехническите мерки, предвидени да 
предотвратят, намалят или 
неутрализират тези въздействия, 
включително мониторинг.

(14) описание на аспектите на 
околната среда, които е вероятно да 
бъдат засегнати в голяма степен, 
оценка на идентифицираните 
потенциални въздействия върху 
околната среда, по-специално 
изхвърляния на химикали, други опасни 
вещества и замърсители в околната 
среда, и описание на техническите и 
нетехническите мерки, предвидени да 
предотвратят, намалят или 
неутрализират тези въздействия, 
включително мониторинг.

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение II – част 4 – точка 11 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробна информация за 
екологичните условия, които са взети 
предвид във вътрешния авариен план на 
инсталацията

б) подробна информация за 
екологичните условия, които са 
включени във вътрешния авариен план 
на инсталацията
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Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение II – част 4 – точка 11 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подробна информация за правилата за 
аварийно реагиране, включително в 
случай на голяма авария за околната 
среда, които не са описани в доклада за 
големи опасности, и

в) подробна информация за правилата за 
аварийно реагиране, включително в 
случай на голяма авария или 
произшествие, засягащо околната 
среда или човешкото здраве, които не 
са описани в доклада за големи 
опасности, и

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) става въпрос за независимо 
юридическо лице;

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква -аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) независимата трета страна 
няма конфликт на интереси с 
оператора на инсталацията или 
оператора на сондажа;

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква -аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) независимата трета страна и 
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подпомагащите я лица нямат 
търговски или финансови интереси 
във връзка с операциите, които ще се 
предприемат от оператора.

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тя е в достатъчна степен
независима от системата на управление, 
която е или е била отговорна за някакъв 
аспект на компонент в плана за 
независима проверка или инспекцията 
на сондажа, така че да се гарантира, че 
тази страна ще бъде обективна в 
изпълнение на задълженията си в 
рамките на плана;

б) тя е независима от системата на 
управление, която е или е била 
отговорна за някакъв аспект на 
компонент в плана за независима 
проверка или инспекцията на сондажа, 
така че да се гарантира, че тази страна 
ще бъде обективна в изпълнение на 
задълженията си в рамките на плана;

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение II – част 6 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наименование и адрес на оператора 
на инсталацията.

1. Наименование и адрес на оператора и, 
ако е различен, на собственика на 
инсталацията.

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) оценка на наличието на средства за 
аварийно реагиране и подходящи 
процедури за ефективното им 
въвеждане в употреба;

и) оценка на наличието и 
достатъчното количество и 
адекватност и правилно 
функциониране на средства за аварийно 
реагиране и подходящи процедури за 
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ефективното им въвеждане в употреба, 
включително анализ на 
невъзможността за реагиране при 
нефтен разлив, когато е 
целесъобразно;

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 3 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) оценка на ефективността на 
възможностите на оператора за 
аварийно реагиране, включително 
операциите по разгръщане и 
възстановяване в случай на най-лошия 
сценарий на изтичане.

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение ІV – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Разпоредбите, посочени в 
настоящото приложение, са 
минимални разпоредби. 
Компетентните органи отчитат 
развитието на добрите практики и 
могат да наложат на операторите 
допълнителни разпоредби по всяко 
време, с цел да се гарантира, че 
когато е необходимо, съответните 
изменения в областта на 
съоръженията, техниката и 
оборудването може да се вземат 
предвид.
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Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение ІV – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите гарантират, че опасните 
вещества във всеки един момент се 
ограничават в границите на 
тръбопроводите, съдовете и системите, 
предназначени за тяхната безопасна 
херметизация. Освен това операторите 
гарантират, че отделна авария на дадена 
преграда срещу нарушаване на 
изолацията не може да доведе до 
произшествие с голяма опасност. 

4. Операторите гарантират, че 
химикали и други опасни вещества във 
всеки един момент се ограничават в 
границите на тръбопроводите, съдовете 
и системите, предназначени за тяхната 
безопасна херметизация. Освен това 
операторите гарантират, че отделна 
авария на дадена изолационна преграда 
не може да доведе до произшествие с 
голяма опасност, което да засегне по-
специално околната среда или 
човешкия живот, или здраве. 

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение V – параграф - 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Изискванията, посочени в 
настоящото приложение, са 
минимални изисквания. 
Компетентните органи отчита 
развитието на добрите практики и 
могат да наложат допълнителни 
разпоредби по всяко време, с цел да се 
гарантира, че когато е необходимо, 
съответните изменения в областта 
на съоръженията, техниката и 
оборудването може да се вземат 
предвид.
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Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) най-лошият сценарии на 
изтичане, който описва 
потенциалния дневен обем, 
траектория и засегнати райони при 
най-неблагоприятните 
обстоятелства на разлив от 
изтичане при неконтролирано 
фонтаниране. В допълнение 
сценарият трябва да включва 
информация относно потенциалната 
реакция и евентуалното забавяне 
спрямо най-лошия сценарии на 
изтичане при екстремни работни 
условия. 

Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на наличното оборудване и 
средства;

д) описание на наличното оборудване и 
средства, включително овладяване на 
евентуален потенциален разлив;

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) доказателство за предварителни 
оценки на всички химически 
вещества, използвани като 
дисперсанти, които са проведени с 
цел свеждане до минимум на 
отраженията върху общественото 
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здраве и допълнителните щети за 
околната среда;

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мерки, които са съгласувани с
мерките за възстановяване, описани в 
доклада за големи опасности, например, 
както са описани в приложение II, част 
2, точка 7, и част 3, точка 7 за 
осигуряване на добри шансове за 
оцеляване на лицата, намиращи се на 
инсталацията по време на голяма 
авария;

ж) мерки, които са съгласувани с 
мерките за възстановяване, описани в 
доклада за големи опасности, например, 
както са описани в приложение II, част 
2, точка 7, и част 3, точка 7 за 
минимализиране на щетите за 
околната среда и за осигуряване на 
добри шансове за оцеляване на лицата, 
намиращи се на инсталацията по време 
на голяма авария; 

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) приблизителна оценка на 
невъзможността за реагиране при 
нефтен разлив, изразена в процент 
време, и ограниченията за 
функционирането на съответните 
инсталации. Този анализ на 
невъзможността за реагиране 
включва изчисляване на 
максималните ограничения на 
функциониране на системите за 
реагиране при нефтен разлив за набор 
от фактори, свързани с околната 
среда и здравето, и анализ на 
честотата, продължителността и 
графика на условията, които биха 
попречили на възможността за 
реагиране на дадено място. 
Условията на околната среда, които 
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се разглежда при тази оценка на 
реагирането, включват:
i) метеорологични условия, 
включително ветрове, видимост, 
валежи и температура;
ii) състояние на морето, приливи и 
отливи, както и течения;
iii) наличие на лед и отломки;
iv) продължителност на деня; както 
и
v) останалите познати условия на 
околната среда, които могат да 
окажат влияние върху 
ефективността на оборудването за 
реагиране или цялостната 
ефективност на действията за 
реагиране;

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. операторите редовно подлагат на 
изпитване своите аварийни планове, 
за да покажат ефективността на 
своите средства и възможности за 
реагиране, за да гарантират високо 
равнище на безопасност и работни 
показатели при операциите по 
евакуация, ограничаване и контрол, 
възстановяване, почистване и 
изхвърляне.

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 2 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доказателство за предварителни 
оценки за въздействие върху околната 
среда и здравето на всички химически 
вещества, предвидени за употреба 
като дисперсанти,



AD\913138BG.doc 69/69 PE491.315v03-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Безопасност на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт 
и газ в морски райони

Позовавания COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ITRE
17.11.2011 г.

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
17.11.2011 г.

Процедура с асоциирана(и) 
комисия(и) - Дата на обявяване в 
заседание

24.5.2012 г.

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Justas Vincas Paleckis
10.1.2012 г.

Разглеждане в комисия 10.7.2012 г. 6.9.2012 г.

Дата на приемане 19.9.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

55
10
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa 
Childers, Tadeusz Cymański, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite 
Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 
Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger 
Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej 
Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav 
Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова, Andres 
Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna 
Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, 
Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, 
Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, José Manuel Fernandes, Gaston 
Franco, Justas Vincas Paleckis, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, 
Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Andrzej Grzyb, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber


