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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че петролният разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър 
хърайзън“ следва да накара ЕС да преразгледа спешно и радикално 
законодателството във връзка с взимане на превантивни мерки по отношение на 
всички аспекти на добива и проучванията за нефт и газ в морето на територията 
на ЕС; в тази връзка приветства желанието на Комисията да се заличи 
несъответствието в съществуващото законодателство на ЕС;

2. призовава Комисията и държавите-членки да повишат ефективността на 
взаимното сътрудничество и да създадат система на ЕС за „контрол над 
контролиращите”;

Повишаване капацитета на Съюза за реагиране при бедствия

3. отново призовава Комисията в най-кратък срок да изготви предложения за 
създаване на сили на ЕС за гражданска защита въз основа на Европейския 
механизъм за гражданска защита, в рамките на които да бъдат интегрирани 
специфични механизми, позволяващи на ЕС да се справи с масовото 
замърсяване, причинено от нефтени съоръжения в морето; 

Режими по отношение на екологичната отговорност и механизми за финансови 
гаранции 

4. счита, че Директивата за екологичната отговорност (ELD) следва стриктно да 
прилага принципа „замърсителят плаща“ по отношение на всички щети, 
причинени на морските води и биоразнообразието, така че петролните компании 
да могат да бъдат подведени под отговорност за причинените от тях вреди;

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

6. призовава Комисията в съответствие с Директивата за екологичната отговорност 
(ELD) да понижи праговете на вредност и да избягва определянето на горни 
граници, които биха спомогнали замърсителите да избегнат режима на строги 
правила за отговорност във връзка с нанесени щети на морските води;

7. счита, че операторите на нефт и газ следва да се задължат, по време на 
процедурата по лицензиране, да демонстрират, че разполагат с достатъчно
голяма застраховка или други финансови гаранции, обезпечаващи 
възстановяването и обезщетенията при нанесени вреди на околната среда – чрез 
взаимоспомагателни схеми като OPOL или задължителни застраховки;
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8. следователно призовава Комисията да преразгледа позицията си, представена в 
доклада, публикуван на 12 октомври 2010 г. (COM(2010) 581), като заключи„ че 
понастоящем няма достатъчно основания за въвеждане на хармонизирана 
система за задължителни финансови обезпечения“; призовава Комисията да не 
чака крайния срок, определен от член 18, параграф 2 от Директивата за 
екологичната отговорност (ELD), за да подаде доклад, който следва да включва 
подходящи предложения за изменение на директивата;

9. предлага държавите-членки да приемат пакет от мерки за наказване на груба 
небрежност при прилагането на правилата за безопасност;

Усъвършенстване на законодателството в областта на околната среда 

10. призовава за разширяване на обхвата на Директивите за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) с цел включване на всички фази на проектите в 
морето (проучвателна, оперативна и извеждане от експлоатация), призовава 
също така за специфични изисквания към Директивите за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) в случай на сондажни дейности в 
дълбоки води;

11. призовава Комисията да преразгледа предложението си относно Големите 
индустриални аварии:  контрол на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества (SEVESO III) с цел разширяване на неговия обхват, 
така че да обхване петролните платформи; 

12. приветства предложението на Комисията за увеличаване на мандата на  
Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), който да включва случаи 
на морски замърсявания, причинени от източници, различни от кораби, а именно 
съоръжения за добив на нефт и газ в морето; счита, че следва да се включат 
подвижни и транспортни съоръжения, както и терминали на тръбопроводи; 
подкрепя искането на Комисията подобни нови задачи да получат отражение 
върху бюджета и числеността на персонала на Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA);

13. отбелязва, че нефтените и газови дейности в морето са изключени от основните 
разпоредби на Директивата относно промишлените емисии; предлага 
Европейското бюро за КПКЗ да определи най-добрите налични техники (НДНТ) 
при добива на нефт и газ в морето.


