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Изменение 1
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Позоваване 7 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Директива 
2008/56/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
относно създаване на рамка за 
действието на Общността в 
областта на политиката за морска 
среда (Рамкова директива за 
морската стратегия) 1,

Or. en

Изменение 2
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Позоваване 10 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид член 11 и член 191 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

Or. en

Изменение 3
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Позоваване 12а (ново)

                                               
1 OВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 11.
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Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид инцидента с 
платформата „Дълбоководен 
хоризонт” (Deepwater Horizon), който 
доведе до трагичната загуба на 
човешки живот и значителни вреди 
за околната среда,

Or. en

Изменение 4
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Позоваване 12 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид член 11 и член 191 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

Or. en

Изменение 5
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Позоваване 12 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

като взе предвид Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (Директива за 
местообитанията),

Or. en
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Изменение 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Позоваване 12 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид комисията на САЩ 
относно разлива от платформата на 
BP „Deepwater horizon“ и относно 
морските сондажи,

Or. en

Изменение 7
Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

А. като има предвид, че член 1994 от 
ДФЕС конкретно поддържа правото на 
дадена държава-членка да определя 
условията за използване на енергийните 
си ресурси,

A. като има предвид, че член 1994 от 
ДФЕС конкретно поддържа правото на 
дадена държава-членка да определя 
условията за използване на енергийните 
си ресурси, като същевременно 
подкрепя зачитането на 
солидарността и опазването на 
околната среда,

Or. en

Изменение 8
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че съгласно 
член 191 от ДФЕС политиката на 
Съюза в областта на околната среда 
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има за цел постигането на високо 
равнище на защита и се основава на 
принципите на предпазните мерки и 
превантивните действия и че 
увреждането на околната среда 
следва да бъде отстранявано 
приоритетно още при източника, и 
че замърсителят следва да плаща,

Or. en

Изменение 9
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че местните 
източници на нефт и газ значително 
допринасят за енергийните нужди на 
Европа и са от изключително значение 
за нашата енергийна сигурност,

Б. като има предвид, че местните 
източници на нефт и газ значително 
допринасят за настоящите енергийни
нужди на Европа и понастоящем са от 
изключително значение за нашата 
енергийна сигурност и разнообразието 
на нашите енергийни източници,

Or. en

Изменение 10
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че местните 
източници на нефт и газ значително
допринасят за енергийните нужди на 
Европа и са от изключително 
значение за нашата енергийна 
сигурност,

Б. като има предвид, че местните 
източници на нефт и газ допринасят за 
настоящите енергийни нужди на 
Европа,
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Or. en

Изменение 11
Theodoros Skylakakis

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. Като има предвид, че 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право 
определя правната рамка, в която 
трябва да се осъществяват 
дейностите в моретата и океаните, 
включително определянето на 
границите на континенталния шелф 
и на изключителната икономическа 
зона (ИИЗ),

Or. en

Изменение 12
Peter Skinner, Vicky Ford, Michèle Rivasi Fiona Hall, Marisa Matias, Maria Da Graça 
Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. Като има предвид, че свързаният 
с платформата „Дълбоководен 
хоризонт” (Deepwater Horizon) показа 
нагледно потенциалните 
опустошителни последствия за 
околната среда и човека от 
проучванията за нефт в крайни 
условия, както и огромните разходи, 
свързани с тези въздействия върху 
околната среда,

Or. en
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Изменение 13
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че 
последствията от дадено 
произшествие могат да бъдат от 
презгранично естество и че поради 
тази причина оправдават наличието 
на предварително подготвен 
капацитет на ЕС за реакция в случай 
на замърсяване, който да отчита 
инцидентите извън териториалните 
води на ЕС,

Or. en

Изменение 14
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че 
последствията от дадено 
произшествие могат да бъдат от 
презгранично естество и че поради 
тази причина оправдават действия 
на ЕС за предотвратяване и 
смекчаване на подобни инциденти, 
както и наличието на предварително 
подготвен капацитет на ЕС за 
реакция в случай на замърсяване, 
който да отчита инцидентите извън 
териториалните води на ЕС,

Or. en
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Изменение 15
Zigmantas Balčytis

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че сигурността 
и целостта на проучванията за нефт 
и природен газ, както и 
максималната степен на защита на 
европейските граждани и околната 
среда трябва да бъдат гарантирани,

Or. lt

Изменение 16
Zigmantas Balčytis

Предложение за резолюция
Съображение В б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че различните 
регулаторни механизми на 
държавите-членки затрудняват в 
още по-голяма степен гарантирането 
на целостта на мерките за 
сигурност, налагат допълнителна 
финансова тежест върху 
предприятията и възпрепятстват 
нормалното и гладко функциониране 
на вътрешния пазар,

Or. lt

Изменение 17
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В в (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Вв. като има предвид, че някои от 
препоръките в „Националната 
комисия на САЩ относно разлива от 
платформата на BP „Deepwater 
horizon“ и относно морските 
сондажи” отразяват редица 
практики, които за преобладавали в 
части на Европа в продължение на 
повече от 20 години,

Or. en

Изменение 18
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вг. като има предвид, че бедствието в 
Мексиканския залив подтикна 
отрасъла и компетентните органи да 
създадат форуми, като например 
GIRG1 и OSPRAG2, за извличане на 
поуки от бедствието; като има 
предвид, че много от тези 
инициативи вече са дали конкретни 
резултати,

Or. en

Изменение 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В д (ново)

                                               
1 Глобална група на индустрията за реагиране (Global Industry Response Group).
2 Група за реагиране при разлив на нефт (Oil Spill response group).
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Предложение за резолюция Изменение

Вд. като има предвид, че през 2007 г. 
националните петролни дружества 
отговаряха за повече от 52% от 
световното производство на петрол и 
контролираха 88% от доказаните 
залежи на нефт; като има предвид, че 
по отношение на международните 
петролни дружества тяхното 
значение нараства драматично,

Or. en

Изменение 20
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В е (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ве. като има предвид, че практиката 
показва, че отделянето на процеса на 
лицензиране от оценките на здравето 
и безопасността може да допринесе 
за избягване на евентуални 
конфликти на интереси или 
объркване на цели,

Or. en

Изменение 21
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В ж (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вж. като има предвид, че 
националните регулаторни органи 
трябва да извършат оценка на 
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осъществимостта и 
възможностите, преди да 
предоставят лиценз и окончателно 
разрешение за извършване на 
сондажи, с цел гарантиране на 
наличността на достатъчно 
средства, включително чрез 
застраховане на трети страни и 
общи фондове,

Or. en

Изменение 22
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В з (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вз. като има предвид, че вече 
съществуват различни международни 
форуми, в рамките на които 
регулаторните органи могат да 
обменят най-добри практики, 
включително NSOAF1,

Or. en

Изменение 23
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В и (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ви. като има предвид, че 
Европейската комисия, от името на 
ЕС, е вече договаряща страна по 

                                               
1 Форум на институциите по морските дейности в Северно море (North Sea Offshore Authorities 
Forum — NSOAF).
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OSPAR1, регионална конвенция за 
защита на морската среда на 
Североизточния Атлантически океан,

Or. en

Изменение 24
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В й (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вй. като има предвид, че 
съществуват механизми за 
съобщаване на инциденти, 
включително, наред с другото, 
докладите OSPAR за годишните 
изхвърляния, разливите и емисиите, 
както и че могат да бъдат използвани 
нерегулаторни канали за 
разпространяване на поуки от 
подобни инциденти, като например 
„бюлетините по въпросите на 
безопасността” на NSOAF,

Or. en

Изменение 25
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В к (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вк. като има предвид, че множество 
съществуващи споразумения вече 
разработват процедури за 
международна реакция при разливи с 

                                                                                                                                                  
1 Конвенцията OSPAR е настоящият правен инструмент за уреждане на международното 
сътрудничество относно защитата на морската среда на Североизточния Атлантически океан.
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международно значение, като 
например споразумението OCES1,

Or. en

Изменение 26
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В л (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вл. като има предвид, че директивата 
на ЕС за машините по принцип се 
отнася и за съоръженията в 
морските нефтени и газови 
инсталации, но в неговия обхват не са 
включени мобилните морски 
сондажни платформи (mobile offshore 
drilling units — MODU) и намиращото 
се на тях оборудване,

Or. en

Изменение 27
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В м (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вм. като има предвид, че 
Европейската агенция за морска 
безопасност вече предоставя 
техническа помощ на Европейската 
комисия за разработването и 
прилагането на законодателство на 
ЕС в областта на морската 

                                                                                                                                                  
1 Служби за сътрудничество при извънредни морски ситуации (Offshore Cooperative Emergency 
Services), обединява националните сдружения на Дания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия и 
Обединеното кралство.
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безопасност и че са й били възлагани 
оперативни задачи в областта на 
реакциите при петролно замърсяване, 
спътниковото наблюдение и 
разпознаването и проследяването на 
кораби на далечни разстояния,

Or. en

Изменение 28
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В н (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вн. като има предвид, че вече 
съществува обширен корпус от 
международно право и международни 
конвенции, които уреждат морски 
въпроси, включително европейски 
води,

Or. en

Изменение 29
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В о (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Во.като има предвид, че 
отговорността за почистването на 
всеки разлив на нефт и 
отговорността за щети се основават 
върху член 191 от ДФЕС, който 
установява принципа "замърсителят 
плаща", и също така намират 
отражение във вторичното 
законодателство, като например 
Директивата за екологичната 
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отговорност (ELD) и Директивата за 
отпадъците,

Or. en

Изменение 30
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Съображение В п (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вп. като има предвид, че за Северно 
море вече съществува доброволна 
схема за обезщетения при петролно 
замърсяване,

Or. en

Изменение 31
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. подчертава, че издаването на 
лицензи и други разрешителни за 
проучване и експлоатация на 
въглеводородни източници е прерогатив 
на държавите-членки, както и че всяко 
временно прекратяване на дейности се 
решава от съответната държава-членка;

1. приема, че издаването на лицензи и 
други разрешителни за проучване и 
експлоатация на въглеводородни 
източници е прерогатив на държавите-
членки; както и че всяко временно 
прекратяване на дейности се решава от 
съответната държава-членка; при все 
това подчертава, че процедурите за 
предоставяне на лицензи трябва да 
съответстват на определени общи 
критерии на ЕС и че държавите-
членки следва да прилагат принципа 
на предпазните мерки при издаването 
на одобрения за проучване и 
експлоатация на въглеводородни 
източници;
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Or. en

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 1 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. подчертава, че дейностите по 
сондаж в открито море на една 
държава-членка може окажат 
значително отражение върху 
останалите и поради това счита, че е 
необходимо сондажните операции да 
отговарят на критериите за 
безопасност;

Or. ro

Изменение 33
Vicky Ford, Peter Skinner, George Lyon, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 1 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. поради тази причина настоява, че 
въвеждането за целия ЕС на 
мораториум върху дълбоководните 
сондажни дейности за петрол във 
водите на ЕС би представлявало 
несъразмерна реакция спрямо 
необходимостта от осигуряване на 
високи стандарти на безопасност в 
целия ЕС;

Or. en

Изменение 34
Michèle Rivasi
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Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че подходът „обосновка 
на безопасността“ следва да бъде 
възприет в законодателната и 
нормативната уредба на всяка държава-
членка;

2. подчертава, че законодателната и 
нормативната уредба на всяка държава-
членка трябва да гарантират, че 
всички оператори представят 
основана върху риска и специфична за 
определения обект „обосновка на 
безопасността“, която да ги задължава 
да докажат недвусмислено на 
съответните органи, отговарящи за 
здравето, безопасността и околната 
среда, че всички свързани с конкретен 
обект рискове, както и други рискове, 
са били разгледани, че са включени 
стриктни предпазни мерки и 
механизми за прозрачност, както и 
редовно извършвани от независими 
експерти проверки и прегледи за всяка 
инсталация;

Or. en

Изменение 35
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че подходът „обосновка 
на безопасността“ следва да бъде 
възприет в законодателната и 
нормативната уредба на всяка държава-
членка;

2. подчертава, че законодателната и 
нормативната уредба на всяка държава-
членка трябва да гарантират, че 
всички оператори представят 
основана върху риска и специфична за 
определения обект „обосновка на 
безопасността“, която да ги задължава 
да докажат недвусмислено на 
съответните национални органи, 
отговарящи за здравето, 
безопасността и околната среда, че 
всички свързани с конкретен обект 
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рискове, както и други рискове, са 
били разгледани и че са извършени 
проверки за всяка инсталация;

Or. en

Изменение 36
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че „обосновката на 
безопасността“ трябва да бъде одобрена 
преди началото на операциите и да се 
преразглежда поне на всеки пет 
години; отбелязва, че всякакви 
материални промени също подлежат 
на одобрение, за да се гарантира, че 
„обосновката на безопасността“ е 
функциониращ на практика и 
подлежащ на усъвършенстване 
документ;

3. подчертава, че законодателните и 
регулаторните рамки на всички 
държави-членки следва да приемат 
засилен режим в съответствие с 
настоящата най-добра практика, при 
която всички предложения за 
сондажни работи се придружават от 
„обосновка на безопасността“, която
трябва да бъде одобрена преди началото 
на операциите, включително 
процедури за проверка от страна на 
независима трета страна и редовни 
прегледи; подчертава, че 
регулаторните „точки на изчакване” 
преди сондирането ще дадат 
допълнителни гаранции, че всички 
рискове са били разгледани и 
смекчени;

Or. en

Изменение 37
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че „обосновката на 3. подчертава, че „обосновката на 
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безопасността“ трябва да бъде одобрена 
преди началото на операциите и да се 
преразглежда поне на всеки пет години; 
отбелязва, че всякакви материални 
промени също подлежат на одобрение, 
за да се гарантира, че „обосновката на 
безопасността“ е функциониращ на 
практика и подлежащ на 
усъвършенстване документ;

безопасността“ трябва да бъде одобрена 
преди началото на операциите и да се 
преразглежда поне на всеки пет години; 
отбелязва, че всякакви материални 
промени също подлежат на одобрение, 
за да се гарантира, че „обосновката на 
безопасността“ е функциониращ на 
практика и подлежащ на 
усъвършенстване документ и че 
осъществимостта на обосновката на 
безопасността бива гарантирана чрез 
щателни проверки;

Or. en

Изменение 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. призовава всички обосновки на 
безопасността да се превърнат в жив 
и развиващ се документ, така че 
промените в материалната, 
техническата или свързаната с 
оборудването област да подлежат на 
одобрение от страна на съответния 
компетентен орган, и всички 
обосновки на безопасността следва да 
бъдат преразглеждани поне всеки пет 
години, включително от независими 
регулаторни органи; подчертава, че 
всички свързани с обекта процедури и 
оборудване, които са на разположение 
за отстраняване на евентуални 
аварии, трябва да бъдат включени в 
обосновката на безопасността;

Or. en



AM\864968BG.doc 21/74 PE462.887v01-00

BG

Изменение 39
Zigmantas Balčytis

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. вярва, че нов единен законодателен 
документ на ЕС, специфично в тази 
област, може да дестабилизира 
настоящата мрежа от режими, 
отдалечавайки ги от доказалия се 
подход за „обосновка на 
безопасността“;

заличава се

Or. lt

Изменение 40
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. вярва, че нов единен законодателен 
документ на ЕС, специфично в тази 
област, може да дестабилизира 
настоящата мрежа от режими, 
отдалечавайки ги от доказалия се 
подход за „обосновка на 
безопасността“;

заличава се

Or. en

Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. вярва, че нов единен законодателен 4. вярва, че околната среда, 
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документ на ЕС, специфично в тази 
област, може да дестабилизира 
настоящата мрежа от режими, 
отдалечавайки ги от доказалия се 
подход за „обосновка на 
безопасността“;

европейските граждани и 
европейската промишленост следва 
да разполагат с високо равнище на 
безопасност и че заинтересованият 
отрасъл би се възползвал от 
евентуална опростена законодателна 
рамка и равни условия; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
направят преглед на най-
съвременните практики в 
проучването на нефт в открито море 
и да представят предложения за 
подобряване на законодателната 
рамка;

Or. ro

Изменение 42
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. вярва, че нов единен законодателен 
документ на ЕС, специфично в тази 
област, може да дестабилизира 
настоящата мрежа от режими, 
отдалечавайки ги от доказалия се 
подход за „обосновка на 
безопасността“;

4. вярва, че следва да бъде изцяло 
проучена добавената стойност на 
евентуална засилена роля на ЕС, като 
се отчита необходимостта от 
избягване на ново законодателство, 
което би отслабило съществуващите 
рамки на държавите-членки; приема, 
че вече съществува мрежа от режими 
и най-добри практики и че всеки нов 
законодателен документ на ЕС не 
следва да поставя под въпрос 
съществуващото законодателство;

Or. en

Изменение 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. вярва, че нов единен законодателен 
документ на ЕС, специфично в тази 
област, може да дестабилизира 
настоящата мрежа от режими, 
отдалечавайки ги от доказалия се 
подход за „обосновка на 
безопасността“;

4. приема, че вече съществува мрежа 
от режими и най-добри практики и 
вярва, че нов законодателен документ 
на ЕС, специфично в тази област, може 
да дестабилизира настоящата мрежа от 
режими, отдалечавайки ги от доказалия 
се подход за „обосновка на 
безопасността“ и че той не трябва да 
се стреми да дублира или поставя под 
въпрос съществуващите най-добри 
практики;

Or. en

Изменение 44
Zigmantas Balčytis

Предложение за резолюция
Параграф 4 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. счита, че правната рамка за 
дейностите, свързани с офшорните 
проучвания и добив в Европа, следва да 
бъде преразгледана и да бъде 
направена по-съгласувана, за да бъдат 
гарантирани уеднаквени високи 
стандарти на безопасност, 
предотвратяване на инциденти, 
реакции при извънредни ситуации и 
отговорност във всички държави-
членки;

Or. lt

Изменение 45
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela
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Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС; вярва, че загрижеността 
за безопасността и околната среда 
следва да бъдат заложени в цялото 
законодателство;

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС; вярва, че загрижеността 
за безопасността и околната среда 
следва да бъдат заложени в цялото 
законодателство и че във всички 
области на офшорните дейности за 
нефт и газ следва да бъдат прилагани 
най-високите стандарти за 
безопасност и защита на околната 
среда; призовава ЕС да създаде 
независим механизъм на трета 
страна с цел повишаване на 
равнището на координация; 
препоръчва за тази роля да бъде 
определена Европейската агенция за 
морска безопасност (EMSA);

Or. en

Изменение 46
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС; вярва, че загрижеността 
за безопасността и околната среда 
следва да бъдат заложени в цялото 
законодателство;

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС; вярва, че загрижеността 
за безопасността и околната среда 
следва да бъдат заложени в цялото 
законодателство и че във всички 
области на офшорните дейности за 
нефт и газ следва да бъдат прилагани 
най-високите стандарти за 
безопасност и защита на околната 
среда;

Or. en
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Изменение 47
Tiziano Motti

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС; вярва, че загрижеността 
за безопасността и околната среда 
следва да бъдат заложени в цялото 
законодателство;

5. подкрепя желанието на Комисията да 
изравни минималните стандарти в 
рамките на ЕС, в сътрудничество с 
държавите-членки; вярва, че 
загрижеността за безопасността и 
околната среда следва да бъдат 
заложени в цялото законодателство;

Or. it

Изменение 48
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 5 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. признава необходимостта от 
стриктни екологични критерии в 
процесите на извършване на оценка, 
предшестващи предоставянето на 
лицензи; Отбелязва, че дейностите 
по офшорната експлоатация на 
въглеводороди нанасят значителна 
вреда на морската среда; поради тази 
причина призовава за разширяване на 
приложното поле на Директивите за 
оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), така че те да 
обхващат и тези дейности;

Or. en
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Изменение 49
Maria Da Graça Carvalho, Niki Tzavela

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че ефективността на 
законодателството в крайна сметка 
зависи от компетентността на 
съответните национални органи;

6. предупреждава обаче, че 
ефективността на законодателството в 
крайна сметка зависи от 
компетентността на съответните 
европейски и национални органи по 
отношение на изпълнението, 
управлението и правоприлагането на 
съответното законодателство;
вярва, че Комисията следва да играе 
роля за гарантирането на спазване от 
страна на компетентните органи на 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 50
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че ефективността на 
законодателството в крайна сметка 
зависи от компетентността на 
съответните национални органи;

6. предупреждава обаче, че 
ефективността на законодателството в 
крайна сметка зависи от 
компетентността на съответните 
европейски и национални органи по 
отношение на изпълнението, 
управлението и правоприлагането на 
съответното законодателство;
вярва, че Комисията следва да бъде 
бдителна и да гарантира спазване от 
страна на компетентните органи на 
държавите-членки;

Or. en
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Изменение 51
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. подчертава, че ефективността на 
законодателството в крайна сметка 
зависи от компетентността на
съответните национални органи;

6. подчертава, че ефективността на 
законодателството в крайна сметка 
зависи от качеството на прилагането 
от съответните национални органи;
признава, че наблюдението и 
координацията на равнище ЕС биха 
улеснили хармонизацията на 
подходите в различните региони на 
ЕС;

Or. en

Изменение 52
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от обучени специалисти, 
които са запознати с условията по 
места; отбелязва, че броят на опитните 
инспектори е ограничен; отбелязва, че 
режимът на инспекции на операторите 
трябва да бъде подложен на проверка от 
трета страна;

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от обучени специалисти, 
които са запознати с условията по 
места; отбелязва, че броят на опитните 
инспектори е ограничен; отбелязва, че 
режимът на инспекции на операторите 
трябва да бъде подложен на проверка от 
трета страна; подчертава значението 
на независимостта на националните 
компетентни органи и на 
прозрачното разглеждане на 
евентуални конфликти на интереси, 
пред които са изправени 
инспекторите с евентуалните 
бъдещи работодатели;
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Or. en

Изменение 53
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от обучени специалисти, 
които са запознати с условията по 
места; отбелязва, че броят на 
опитните инспектори е ограничен;
отбелязва, че режимът на инспекции 
на операторите трябва да бъде 
подложен на проверка от трета страна;

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от независими и обучени 
специалисти, които са запознати с 
условията по места; отбелязва, че 
режимите на инспекции на 
операторите трябва също да бъдат 
подложени на проверка от трета страна;
подкрепя вече предприетите от 
определени държави-членки усилия за 
увеличаване на броя на строгите 
инспекции;

Or. en

Изменение 54
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от обучени специалисти, 
които са запознати с условията по 
места; отбелязва, че броят на 
опитните инспектори е ограничен;
отбелязва, че режимът на инспекции на 
операторите трябва да бъде подложен на 
проверка от трета страна;

7. подчертава важността на редовните, 
разнообразни и строги инспекции, 
провеждани от обучени специалисти, 
които са запознати с условията по 
места; отбелязва, че по-нататъшната 
подкрепа и инвестиции в 
разработването на по-квалифицирана 
мрежа за инспекции са необходими на 
равнище ЕС и равнище държава-
членка;
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Or. en

Изменение 55
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 7 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. отбелязва, че броят на опитните 
инспектори е ограничен и призовава за 
по-нататъшни инвестиции в 
разработването на по-квалифицирана 
мрежа за инспекции в държавите-
членки; призовава Комисията да 
проучи начини, по които може да 
помага на държавите-членки да 
разработват свои инспекторати;

Or. en

Изменение 56
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 7 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7б. всяко евентуално разширяване на 
законодателството на ЕС в областта 
на продуктите, така че то да 
включва офшорни инсталации, следва 
да приема бързите темпове на 
технологичния напредък и факта, че 
прекомерно препоръчителните 
спецификации могат бързо да се 
окажат излишни; въпреки това 
всичкото оборудване, използвано на 
офшорните инсталации, трябва да 
съответства на всички стандарти на 
ЕС, както това е определено в 
съществуващото и евентуално 
бъдещо законодателство, уреждащо 
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използването на промишлени машини 
и химикали, като например 
Директива 2003/105/ЕО и Директива 
2006/42/ЕО, когато са приложими;

Or. en

Изменение 57
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 7 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7б. всяко евентуално разширяване на 
законодателството на ЕС в областта 
на продуктите, така че то да 
включва офшорни инсталации, следва 
да приема, че поради бързите темпове 
на технологичния напредък 
прекомерно препоръчителните 
спецификации могат бързо да се 
окажат излишни;

Or. en

Изменение 58
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе 
достатъчна добавена стойност, за да 
се оправдае изземването на редките 
регулаторни ресурси от 
компетентните национални органи;

8. призовава Комисията и държавите-
членки да повишат ефективността 
на взаимното сътрудничество и да 
създадат система на ЕС за „контрол 
над контрольорите”при използване на 
правомощията на Европейската 
агенция за морска безопасност;

Or. en
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Изменение 59
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе 
достатъчна добавена стойност, за да 
се оправдае изземването на редките 
регулаторни ресурси от 
компетентните национални органи;

8. отбелязва, че режимите на 
инспекции на операторите трябва да 
бъдат подлагани на проверка от 
трета страна; признава потенциала 
на значителния експертен опит на 
Европейската агенция за морска 
безопасност в предотвратяването на 
петролни инциденти, в дейностите 
по мониторинг и разкриване, а също 
така и необходимостта инспекциите 
и одитът на равнище ЕС на кораби да 
бъдат разширени и да включват 
офшорни платформи за петрол и газ; 
призовава Комисията да проучи дали 
евентуален европейския регулаторен 
орган, който обединява националните 
регулаторни органи по подобие на 
Органа на европейските регулатори 
на електронните съобщения (BEREC) 
в отрасъла на далекосъобщенията, би 
донесъл добавена стойност и би 
засилил правоприлагането и 
прилагането на най-високите 
стандарти за безопасност и опазване 
на околната среда в ЕС, без това да 
води до изтичане на и без това 
оскъдните ресурси в тази сфера;

Or. en

Изменение 60
Fiona Hall

Предложение за резолюция
Параграф 8
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Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните национални 
органи;

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните национални 
органи; призовава Комисията да 
проучи дали евентуален европейския 
регулаторен орган, който обединява 
националните регулаторни органи по 
подобие на Органа на европейските 
регулатори на електронните 
съобщения (BEREC) в отрасъла на 
далекосъобщенията, би донесъл 
добавена стойност и би засилил 
правоприлагането и прилагането на 
най-високите стандарти за 
безопасност и опазване на околната 
среда в ЕС, без това да води до 
изтичане на и без това оскъдните 
ресурси в тази сфера;

Or. en

Изменение 61
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните национални 
органи;

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните национални 
органи; призовава Комисията да 
направи оценка на възможността за 
създаване на европейски орган за 
определяне и наблюдение на 
приложимите за целия ЕС 
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стандарти за безопасност на 
сондирането, офшорното сондиране и 
неконвенционалните въглеводородни 
източници;

Or. en

Изменение 62
Vicky Ford

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните
национални органи;

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС не може да донесе 
достатъчна добавена стойност, за да се 
оправдае изземването на редките 
регулаторни ресурси от националните 
компетентни органи; при все това 
събирането на данни, обменът на 
най-добри практики и реагирането 
при бедствия следва да бъдат 
координирани в целия ЕС;

Or. en

Изменение 63
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС няма да донесе достатъчна 
добавена стойност, за да се оправдае 
изземването на редките регулаторни 
ресурси от компетентните 
национални органи;

8. изразява загрижеността си, че 
„контрольор на контрольорите” на 
равнище ЕС не може да донесе 
достатъчна добавена стойност, за да се 
оправдае изземването на редките 
регулаторни ресурси от националните 
компетентни органи; при все това 
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събирането на данни, обменът на 
най-добри практики и 
координирането на реакцията при 
бедствия следва да бъдат извършвани 
на равнище ЕС;

Or. en

Изменение 64
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. признава, че биха могли да бъдат 
осъществени икономии от мащаба за 
държави-членки с по-незрели 
операции посредством съвместното 
използване на инспекторати;

заличава се

Or. ro

Изменение 65
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. признава, че биха могли да бъдат 
осъществени икономии от мащаба за 
държави-членки с по-незрели 
операции посредством съвместното 
използване на инспекторати;

9. признава, че в някои не толкова 
обширни операции е възможно да 
бъдат осъществени икономии от 
мащаба, така че държавите-членки да 
могат да ползват съвместно 
инспекторати;

Or. en
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Изменение 66
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. признава, че биха могли да бъдат 
осъществени икономии от мащаба за 
държави-членки с по-незрели операции
посредством съвместното използване на 
инспекторати;

9. признава, че биха могли да бъдат 
осъществени икономии от мащаба за 
държави-членки посредством 
съвместното използване на 
инспекторати;

Or. pl

Изменение 67
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Подзаглавие 2

Предложение за резолюция Изменение

Обмен на информация и най-добри 
практики

Превенция, обмен на информация и 
най-добри практики

Or. en

Изменение 68
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 9 а (нов) (след подзаглавие 2)

Предложение за резолюция Изменение

9a. приветства инициативата на 
Комисията за провеждане на 
съвместни заседания на ЕС/ NSOAF 
като възможност за обмен на най-
добри практики в Общнастта; 
подчертава, че тези заседания следва 
да бъдат оценявани от участниците;
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Or. en

Изменение 69
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. вярва, че за държавите-членки около 
Средиземно, Балтийско и Черно море 
следва да се създадат форуми, подобни 
на NSOAF за Северно море;

10. подчертава значението на 
регионалните инициативи като 
първи етап на многостранни 
действия и вярва, че за държавите-
членки около Средиземно, Балтийско и 
Черно море следва да се създадат 
форуми, подобни на NSOAF за Северно 
море с цел наблюдение на приемането 
и прилагането на минималните 
стандарти за здраве и безопасност; в 
този контекст приветства 
инициативата на Комисията за 
създаване на Форума на 
институциите по морските
дейности в Средиземно море (MOAF) 
и насърчава участието в него на 
държави, които не са членки на ЕС;

Or. en

Изменение 70
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. вярва, че за държавите-членки около 
Средиземно, Балтийско и Черно море 
следва да се създадат форуми, подобни 
на NSOAF за Северно море;

10. подчертава значението на 
регионалните инициативи като 
първи етап на многостранни 
действия и вярва, че за държавите-
членки около Средиземно, Балтийско и 
Черно море следва да се създадат 
форуми, подобни на NSOAF за Северно 
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море с цел наблюдение на приемането 
и прилагането на минималните 
стандарти за безопасност; в този 
контекст приветства инициативата 
на Комисията за създаване на Форума 
на институциите по морските 
дейности в Средиземно море (MOAF) 
и насърчава участието в него на 
държави, които не са членки на ЕС;

Or. en

Изменение 71
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. вярва, че за държавите-членки около 
Средиземно, Балтийско и Черно море 
следва да се създадат форуми, подобни 
на NSOAF за Северно море;

10. вярва, че за държавите-членки около 
Средиземно, Балтийско и Черно море 
следва да се създадат форуми, подобни 
на NSOAF за Северно море; счита, че 
нормите и правилата, приемани за 
ЕС, следва да отчитат екологичните 
съображения, свързани с 
проучванията на въглеводороди в 
региони извън ЕС;

Or. pl

Изменение 72
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 10 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. признава разнообразието на 
условията в различните морски 
басейни, но вярва, че трябва да 
съществува координация на форумите 
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между регионалните инициативи, 
когато това е уместно, за да бъдат 
гарантирани най-добри практики на 
равнище ЕС; Подчертава, че 
Комисията следва да играе важна 
роля в рамките на тези форуми;

Or. en

Изменение 73
Vicky Ford, Peter Skinner, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 10 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10б. приветства решението на 
Международната асоциация на 
добивните предприятия за нефт и газ 
(International Association of Oil and Gas 
Producers) за създаване на Глобална 
група на индустрията за реагиране 
(Global Industry Response Group -
GIRG) след бедствието в 
Мексиканския залив. призовава ги 
настоятелно да работят по 
прозрачен начин при обмена на 
информация и сътрудничеството с 
органите;

Or. en

Изменение 74
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. признава ползите по отношение 
безопасността, генерирани от 

11. подчертава ползите по отношение 
безопасността, създадени от програмите 
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програмите за ангажираност на 
работниците; застъпва се за силни 
връзки и съвместни инициативи между 
промишлеността, работниците и 
компетентните национални органи в 
областта на здравето, безопасността и 
опазването на околната среда;

за ангажираност на работниците; 
застъпва се за силни връзки и съвместни 
инициативи между промишлеността, 
работниците и националите 
компетентни органи в областта на 
здравето, безопасността и опазването на 
околната среда;

Or. en

Изменение 75
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 11 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11a. призовава отрасъл да се ангажира 
с истинска култура на безопасността 
чрез своите организации, в офшорни 
условия или в атмосферата на офиса; 
поради тази причина насърчава 
организирането на редовни програми 
за обучение за всички служители и 
работодатели;

Or. en

Изменение 76
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства международните 
програми за обмен за служителите на 
компетентните национални органи;

12. приветства международните 
програми за обмен за служителите на 
компетентните национални органи и 
изисква от Комисията и държавите-
членки да предложат инициативи за 
тяхното насърчаване;
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Or. en

Изменение 77
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства международните 
програми за обмен за служителите на 
компетентните национални органи;

12. приветства международните 
програми за обмен и съвместно 
обучение за служителите на 
компетентните национални органи;

Or. en

Изменение 78
Peter Skinner, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 12 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. призовава отрасъла да последва 
най-добрите практики за 
представители по безопасността, 
какъвто е случаят в Норвегия, където 
комитетът по безопасност може да 
избира представител по 
безопасността, който участва в 
обсъждането на всички свързани с 
безопасността въпроси на всички 
равнища на дейност и процеси на 
вземане на решения;

Or. en

Изменение 79
Vicky Ford
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Предложение за резолюция
Параграф 12 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. призовава отрасъла да последва 
най-добрите практики за 
представители по безопасността;

Or. en

Изменение 80
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подкрепя по-големите усилия за 
споделяне на добри практики във връзка 
с регулирането, стандартите, 
процедурите и произшествията;

13. подкрепя по-големите усилия за
споделяне на най-добри практики 
между държавите-членки във връзка с 
регулирането, стандартите, процедурите 
и произшествията, включително 
оперативни режими за безопасност и 
опазване на околната среда, 
управление на риска, процедури за 
реагиране и др.;

Or. en

Изменение 81
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подкрепя по-големите усилия за 
споделяне на добри практики във връзка 
с регулирането, стандартите, 
процедурите и произшествията;

13. подкрепя по-големите усилия за 
споделяне на добри практики във връзка 
с регулирането, стандартите, 
процедурите и оповестяването и 
управлението на произшествията
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Or. en

Изменение 82
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подкрепя по-големите усилия за 
споделяне на добри практики във връзка 
с регулирането, стандартите, 
процедурите и произшествията;

13. подкрепя по-големите усилия за 
споделяне на добри практики във връзка 
с регулирането, стандартите, 
процедурите и реакциите при 
произшествия;

Or. ro

Изменение 83
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
национални органи да съберат и 
споделят информация относно 
произшествията, надлежна вземайки 
предвид чувствителните от търговска 
гледна точка въпроси, така че да могат 
да се вземат необходимите поуки;

15. призовава националните 
компетентни органи да събират и 
споделят информация от докладването 
на произшествията, като вземат 
надлежно предвид чувствителните от 
търговска гледна точка въпроси, така че 
да могат да се вземат необходимите 
поуки; тази информация следва да 
бъде споделяна възможно най-бързо 
след възникването на произшествие и 
следва да включва, наред с другото, 
произшествия със служителите, срив 
на оборудването, изтичане на 
въглеводороди и други произшествия, 
които будят загриженост;

Or. en
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Изменение 84
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
национални органи да съберат и 
споделят информация относно 
произшествията, надлежна вземайки 
предвид чувствителните от търговска 
гледна точка въпроси, така че да могат 
да се вземат необходимите поуки;

15. призовава компетентните 
национални органи да събират,
споделят и оповестяват публично
информация относно произшествията, 
като вземат надлежно предвид 
чувствителните от търговска гледна 
точка въпроси, така че да могат да се 
вземат необходимите поуки и 
обществеността да бъде осведомена;

Or. en

Изменение 85
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава компетентните 
национални органи да съберат и 
споделят информация относно 
произшествията, надлежна вземайки 
предвид чувствителните от 
търговска гледна точка въпроси, така 
че да могат да се вземат необходимите 
поуки;

15. призовава компетентните 
национални органи да събират и 
споделят информация относно 
произшествията, така че да могат да се 
вземат необходимите поуки;

Or. en

Изменение 86
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за резолюция
Параграф 15 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава държавите-членки да 
предприемат действия, очертани в 
инициативата „Познания в областта 
на морското дело 2020“, за създаване 
на отворена рамка за обмен на 
информация относно състоянието на 
водния стълб и морското дъно; 
призовава отрасъла да заделя 
подходящи средства за тази цел;

Or. en

Изменение 87
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 15 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. признава, че консолидирането и 
допълнителната координация на 
съществуващите практики и 
докладването на произшествия биха 
спомогнали за гарантиране на 
прозрачност и последователност в 
ЕС; приветства международните 
инициативи, включително 
работната група в рамките на Г-20, 
за подпомагане на световно равнище 
за гарантиране на широко 
разпространение на знанието 
относно произшествията и всяко 
необходимо действие за 
отстраняване на щетите;

Or. en
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Изменение 88
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. вярва, че Комисията следва да 
оцени: ефикасността на различните 
съществуващи информационни 
канали; необходимостта от 
рационализация и/или от създаване на 
нови международни режими, като 
надлежно се вземат предвид 
произтичащите административни 
тежести;

16. признава, че консолидирането и 
допълнителната координация на 
съществуващите практики и 
докладването на произшествия на 
равнище ЕС биха спомогнали за 
гарантиране на прозрачност и 
последователност в ЕС, така че да 
могат да бъдат извлечени поуки; тази 
информация следва да бъде споделяна 
възможно най-бързо след 
възникването на произшествие и 
следва да включва, наред с другото, 
произшествия със служителите, срив 
на оборудването, изтичане на 
въглеводороди и други произшествия, 
които будят загриженост;

Or. en

Изменение 89
Fiona Hall, Diana Wallis, Peter Skinner, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 16 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. настоятелно призовава 
Комисията да работи с партньорите 
и съседите за постигане на специален 
режим за всички операции в региона 
на Арктика с надлежно отчитане на 
устойчивостта и необходимостта на 
офшорните действия в една толкова 
уязвима и уникална среда;

Or. en
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Изменение 90
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. отбелязва разликата между 
лицензиране и съгласие за сондиране; 
посочва, че притежателят на лиценза 
може да не е извършителят на 
сондирането; вярва, че следва да се 
създадат регулаторни „точки на 
изчакване” след издаването на лиценза 
и преди сондирането;

17. отбелязва разликата между 
лицензите за експлоатация, 
предоставяни на операторите, и 
лицензите за сондиране; посочва, че 
притежателят на лиценза за 
експлоатация може да не е 
извършителят на сондирането; вярва, че 
следва да се създадат регулаторни 
ограничения на издаването на лиценза 
преди сондирането от партньорско 
дружество, което разполага с 
отделен лиценз за такива операции;

Or. pl

Изменение 91
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. отбелязва разликата между 
лицензиране и съгласие за сондиране;
посочва, че притежателят на лиценза 
може да не е извършителят на 
сондирането; вярва, че следва да се 
създадат регулаторни „точки на 
изчакване” след издаването на лиценза и 
преди сондирането;

17. отбелязва разликата между 
лицензиране и съгласие за сондиране, 
както и че притежателят на лиценза 
може да не е извършителят на 
сондирането; вярва, че следва да се 
създадат регулаторни „точки на 
изчакване” след издаването на лиценза и 
преди сондирането;

Or. en
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Изменение 92
Vicky Ford, Peter Skinner, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. препоръчва във всички държави-
членки да бъдат разделени функциите 
във връзка с лицензирането и със 
здравето и безопасността;

18. препоръчва във всички държави-
членки да бъдат разделени функциите 
във връзка с лицензирането и със 
здравето и безопасността; вярва, че 
Комисията следва да работи 
съвместно с държавите-членки за 
определянето на общи, прозрачни и 
обективни критерии за лицензиране, 
които гарантират отделянето на 
функциите, свързани с лицензиране, 
здраве и безопасност, с цел 
намаляване на риска от конфликт на 
интереси;

Or. en

Изменение 93
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 18 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. вярва, че оценките за въздействие 
върху околната среда трябва да бъдат 
извършвани преди предоставянето на 
лицензи за офшорно сондиране;

Or. ro

Изменение 94
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 18 а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

18a. вярва, че по време на 
лицензирането е от решаващо 
значение да бъде гарантирано 
спазването на най-високо равнище на 
безопасност и опазване на околната 
среда по време и след приключване на 
дейностите и в този контекст също 
така надлежното отчитане на 
необходимостта от правилно 
извеждане от експлоатация на 
инсталациите и тръбопроводната 
инфраструктура, достигнали края на 
своя жизнен цикъл, при възможно 
най-голяма степен на рециклиране на 
материалите;

Or. en

Изменение 95
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 18 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. отбелязва, че значителен брой 
инсталации, разположени във водите 
на ЕС остаряват; приветства 
опитите да се подобри състоянието 
на съоръженията на 
съществуващите платформи;

Or. en

Изменение 96
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 19
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Предложение за резолюция Изменение

19. застъпва се за използването на 
специфични за всеки обект планове при 
извънредни ситуации, в които се 
посочват опасностите и се оценяват 
евентуалните източници на замърсяване 
и съответните последствия, и в които се 
очертава стратегия за реакция, 
включваща плановете за сондаж на 
евентуални аварийни кладенци; 
поддържа становището, че операторите 
следва да представят своите планове за 
случаи на извънредна ситуация най-
малко два месеца преди началото на 
операциите, както и че в случай на 
сложни кладенци или трудни условия за 
сондиране въпросните планове следва 
да бъдат оценени, подложени на 
консултации и одобрени едновременно 
с другите процеси за одобряване на 
регулирането (примерно във връзка с 
околната среда или проектирането на 
кладенците); счита, че при всички 
положения операциите не трябва да 
започват преди одобряването на план за 
действие при извънредни ситуации; 
счита че, надлежно вземайки предвид 
защитата на личните данни, плановете 
за действие при извънредни ситуации 
следва да се публикуват от 
компетентните национални органи;

19. застъпва се за използването на 
специфични за всеки обект планове при 
извънредни ситуации, в които се 
посочват опасностите и се оценяват 
евентуалните източници на замърсяване 
и съответните последствия, и в които се 
очертава стратегия за реакция, 
включваща плановете за сондаж на 
евентуални аварийни кладенци; 
поддържа становището, че операторите, 
на които се издава лиценз, следва,
като условие за неговото получаване,
да представят своите планове за случаи 
на извънредна ситуация най-малко два 
месеца преди началото на операциите, 
както и че в случай на сложни кладенци 
или трудни условия за сондиране 
въпросните планове следва да бъдат 
оценени, подложени на консултации и 
одобрени едновременно с другите 
процеси за одобряване на регулирането 
(примерно във връзка с околната среда 
или проектирането на кладенците); 
счита, че при всички положения 
операциите не трябва да започват преди 
одобряването на план за действие при 
извънредни ситуации от страна на 
държавата-членка, в която ще се 
извършват тези операции; счита че, 
надлежно вземайки предвид защитата 
на личните данни, плановете за 
действие при извънредни ситуации 
следва да се публикуват от 
компетентните национални органи;

Or. pl

Изменение 97
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 19
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Предложение за резолюция Изменение

19. застъпва се за използването на 
специфични за всеки обект планове при 
извънредни ситуации, в които се 
посочват опасностите и се оценяват 
евентуалните източници на замърсяване 
и съответните последствия, и в които 
се очертава стратегия за реакция, 
включваща плановете за сондаж на 
евентуални аварийни кладенци;
поддържа становището, че 
операторите следва да представят 
своите планове за случаи на извънредна 
ситуация най-малко два месеца преди 
началото на операциите, както и че в 
случай на сложни кладенци или трудни 
условия за сондиране въпросните 
планове следва да бъдат оценени, 
подложени на консултации и 
одобрени едновременно с другите 
процеси за одобряване на регулирането 
(примерно във връзка с околната среда 
или проектирането на кладенците);
счита, че при всички положения 
операциите не трябва да започват преди 
одобряването на план за действие при 
извънредни ситуации; счита че, 
надлежно вземайки предвид защитата 
на личните данни, плановете за 
действие при извънредни ситуации 
следва да се публикуват от 
компетентните национални органи;

19. застъпва се за използването на 
специфични за всеки обект планове при 
извънредни ситуации, в които: се 
посочват опасностите; оценяват се 
евентуалните източници на замърсяване 
и съответните последствия; очертават
се стратегия за реакция и планове за 
сондаж на евентуални аварийни 
кладенци; препоръчва операторите да 
представят своите планове за случаи на 
извънредна ситуация най-малко 2
месеца преди началото на операциите; 
за сложни кладенци или трудни условия 
за сондиране въпросните планове следва 
да бъдат оценени, обсъдени и одобрени 
едновременно с другите процеси за 
одобряване на регулирането (като 
например свързаните с въздействието 
върху околната среда или проектирането 
на кладенците); във всеки случай
операциите не трябва да започват преди 
одобряването на план за действие при 
извънредни ситуации; плановете за 
действие при извънредни ситуации 
следва да се публикуват от 
компетентните национални органи, 
като се спазва надлежно принципа на 
защита на личните данни;

Or. en

Изменение 98
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 19 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. обръща внимание, че е необходим 
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контрол от страна на ЕС в процеса 
на лицензиране с цел гарантиране на 
съгласуваност на методите във 
всички държави-членки, както и за 
намаляване на риска от конфликт на 
интереси;

Or. en

Изменение 99
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 19 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. препоръчва да се отдели повече 
внимание на системното обучение, 
особено за практическата употреба 
на оборудването за реагиране при 
бедствия;

Or. en

Изменение 100
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. призовава държавите-членки да 
изготвят, изменят или осъвременят 
националните планове за действие при 
извънредни ситуации, като опишат в 
подробност командните канали и 
механизмите за използване на 
националните активи наред с усилията 
на индустрията в случай на разлив;

20. призовава държавите-членки да 
изготвят, изменят или осъвременят 
националните планове за действие при 
извънредни ситуации, като опишат в 
подробност командните канали и 
механизмите за използване на 
националните активи наред с усилията 
на индустрията в случай на разлив;
призовава държавите-членки да 
сътрудничат помежду си и със 
съседните на ЕС държави за 
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изготвянето на регионални планове за 
действие при извънредни ситуации, 
от което ще последват съвместни 
обучения и използване на наличните 
национални активи;

Or. en

Изменение 101
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. призовава държавите-членки да 
изготвят, изменят или осъвременят 
националните планове за действие при 
извънредни ситуации, като опишат в 
подробност командните канали и 
механизмите за използване на 
националните активи наред с усилията 
на индустрията в случай на разлив;

20. призовава държавите-членки да 
изготвят, изменят или осъвременят 
националните планове за действие при 
извънредни ситуации, като опишат в 
подробност командните канали и 
механизмите за използване на 
националните активи наред с усилията 
на индустрията в случай на разлив; те 
следва да бъдат предадени на 
Европейската агенция за морска 
безопасност;

Or. en

Изменение 102
Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. предлага в списъците с ресурси за 
реагиране на Европейската агенция за 
морска безопасност да се добавят и
съответните ресурси за реагиране на 
индустрията; трябва да са налице 
адекватни ресурси във всяка морска 

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

Or. en

Изменение 103
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 21 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21а. неотдавнашните събития 
подчертаха рисковете от офшорното 
проучване за нефт и природен газ и 
офшорните производствени дейности 
по отношение на морския транспорт 
и морската среда. Използването на 
възможностите за реагиране на 
Агенцията следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване 
предотвратяването на замърсяване, 
причинено от тези дейности, и 
реагирането при такива случаи;

Or. en

Изменение 104
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 21 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21а. предлага наличното оборудване за 
ограничаване на всички потенциални 
разливи да бъде основна част от 
плановете за действие при извънредни 
ситуации, като това оборудване бъде 
на разположение в близост до 
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инсталациите, за да се осигури 
възможност за навременното му 
развръщане в случай на голяма авария;

Or. en

Изменение 105
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 21 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. настоятелно призовава 
дружествата да продължат да 
заделят средства за научни 
изследвания и развитие на нови 
технологии за предотвратяване и 
отстраняване на аварии; подчертава, 
че преди да бъде включена към вече 
одобрен план за действие при 
извънредни ситуации, всяка 
технология за реагиране при бедствия 
следва да бъде проверена, оценена и 
разрешена по независим начин;

Or. en

Изменение 106
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 21 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21в. застъпва се за строг контрол и 
непрекъснати тестове на 
химическите дисперсанти, за да се 
гарантира, че са подходящи за 
употреба в случай на разлив, както и 
за да се предотвратят последствия за 
общественото здраве и околната 
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среда;

Or. en

Изменение 107
Vicky Ford

Предложение за резолюция
Параграф 21 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21г. предлага в списъците с ресурси за 
реагиране на Европейската агенция за 
морска безопасност да се добавят 
всички съответни публични ресурси 
за реагиране и ресурси за реагиране на 
индустрията, за да има възможност 
Агенцията или съответният 
национален компетентен орган да 
изпълнява, при необходимост, 
координираща роля в случай на голяма 
авария;

Or. en

Изменение 108
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. признава, че за реагирането при 
произшествия на първо място носи 
отговорност промишлеността; 
приветства съвместните 
промишлени инициативи за 
разработване, мобилизиране и 
разгръщане на ресурси за
противодействие на нефтените 
разливи;

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

Изменение 109
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. признава, че за реагирането при 
произшествия на първо място носи 
отговорност промишлеността;
приветства съвместните промишлени 
инициативи за разработване, 
мобилизиране и разгръщане на ресурси 
за противодействие на нефтените 
разливи;

22. признава, че за реагирането при 
произшествия на първо място носи 
отговорност промишлеността;
приветства съвместните промишлени 
инициативи за разработване, 
мобилизиране и разгръщане на ресурси 
за противодействие на нефтените 
разливи; подчертава, че публичният 
сектор има голямо значение за 
регулирането, безопасността и 
координацията на действията при 
извънредна ситуация;

Or. en

Изменение 110
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за резолюция
Параграф 22 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. призовава държавите-членки и 
Комисията да гарантират, че 
системата за лицензиране включва 
защитни финансови инструменти, 
които са в състояние да гарантират, 
че в случай на големи аварии могат 
спешно да се мобилизират 
необходимите финансови средства за
компенсиране на икономическите, 
социалните и екологичните загуби, 
причинени от разлив на нефт или 
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изтичане на газ;

Or. ro

Изменение 111
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 22 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. настоятелно призовава 
дружествата да продължат да 
заделят 5 % от своите средства за 
научни изследвания и развитие на 
нови технологии за предотвратяване 
и отстраняване на аварии; 
подчертава, че преди да бъде включена 
към вече одобрен план за действие при 
извънредни ситуации, всяка 
технология за реагиране при бедствия 
следва да бъде проверена, оценена и 
разрешена по независим начин;

Or. en

Изменение 112
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 22 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. застъпва се за строг контрол и 
непрекъснати тестове, например на 
химическите дисперсанти, преди те 
да бъдат използвани, за да се 
гарантира, че са подходящи за 
употреба в случай на разлив, както и 
за да се предотвратят последствия за 
общественото здраве и околната 
среда;
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Or. en

Изменение 113
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. вярва, че разгръщането на 
експертните познания и ресурсите на 
Европейската агенция за морска 
безопасност следва да се извършва по 
искане в тази връзка от държавите-
членки;

23. отбелязва, че разгръщането на 
експертните познания и ресурсите на 
Европейската агенция за морска 
безопасност ще бъде определено от 
преразгледания регламент за 
Агенцията, но следва да бъде изрично 
разширено, така че да обхване 
реагирането при замърсяване, 
причинено от проучванията за нефт 
и природен газ, като следва също така 
да бъде на разположение навсякъде в 
ЕС и съседните държави при 
необходимост;

Or. en

Изменение 114
Corinne Lepage, Владко Тодоров Панайотов

Предложение за резолюция
Параграф 23 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23а. изисква при изготвянето на 
плановете за предоставяне на бърз 
отговор да се осъществят 
предварителни оценки на 
използването на химически 
дисперсанти, с цел да се сведат до 
минимум последствията за здравето 
и допълнителните екологични щети;

Or. en
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Изменение 115
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 23 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23а. счита, че средствата за 
реагиране и мониторинг, разработени 
на равнището на ЕС, съответно 
мрежата от плавателни съдове за 
борба с нефтени разливи на 
Европейската агенция за морска 
безопасност, поддържани в състояние 
на готовност, и наблюдението и 
установяването на нефтени разливи 
от CleanSeaNet (CSN), могат да бъдат 
използвани при инциденти/аварии с 
офшорни инсталации;

Or. en

Изменение 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 23 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23б. по тази причина препоръчва 
използването на мрежата от 
плавателни съдове за борба с нефтени 
разливи на Европейската агенция за 
морска безопасност (SOSRV), 
поддържани в състояние на 
готовност, след като бъдат 
разгледани следните въпроси:
а) не всички плавателни съдове могат 
да работят в среда с точка на 
запалване под 60º;
б) договорите трябва да бъдат 
подобрени, така че да допускат по-
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продължителни операции за борба с 
нефтени разливи;
в) пропуските в съществуващата 
мрежа трябва да бъдат отстранени;
трябва да бъдат проучени нови 
техники: например работата с 
мрежи за улавяне на петрол;

Or. en

Изменение 117
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 23 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23в. препоръчва използването на 
системата CleanSeaNet за наблюдение 
на нефтените платформи и 
незаконните изпускания от 
плавателни съдове; признава, че 50 % 
от изображенията, които 
предоставя понастоящем 
CleanSeaNet, могат да се използват за 
наблюдение на нефтените 
платформи;

Or. en

Изменение 118
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 24 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24а. подкрепя иновативните услуги, 
насочени към морския сектор, и 
приветства факта, че Комисията и 
държавите-членки обсъждат нова 
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инициатива за електронно 
мореплаване въз основа на проекта за 
SafeSeaNet, като счита, че тя би 
довела до повишаване на 
безопасността в промишлеността за 
офшорен добив на нефт и газ;

Or. en

Изменение 119
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 24 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24а. подчертава, че всички морски 
зони трябва винаги да разполагат с 
достъп до достатъчно налично 
оборудване за предприемане на 
действия при големи, възможно най-
тежки случаи на разливи в конкретна 
морска зона, а не само във водите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 120
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да внимават да не 
изключват от пазара малките и средните 
оператори;

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да внимават да определят 
застрахователните премии въз 
основа на действителния риск, 
произтичащ от трудностите при 
експлоатацията и сондирането, така 
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че да не изключват от пазара малките и 
средните оператори, които 
кандидатстват за лиценз;

Or. pl

Изменение 121
Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да внимават да не 
изключват от пазара малките и средните 
оператори;

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да отделят нужното 
внимание, така че да не изключват от 
пазара малките и средните оператори, 
като същевременно гарантират, че се 
запазва пълното покритие на 
отговорността;

Or. en

Изменение 122
Vicky Ford

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да внимават да не 
изключват от пазара малките и средните 
оператори;

25. призовава настоятелно държавите-
членки, когато разглеждат 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да отделят нужното 
внимание, така че да не изключват от 
пазара малките и средните оператори, 
като същевременно гарантират, че се 
запазва покритието на 
отговорността;
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Or. en

Изменение 123
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. призовава заслугите на общите 
фондове да бъдат оценявани и, при
необходимост, такива фондове да 
бъдат създавани във всяка морска 
област на ЕС; призовава членството 
на операторите да бъде 
задължително и да създава механизъм 
на мрежа за сигурност, който да дава 
сигурност на държавите-членки и 
данъкоплатците;

26. настоятелно призовава
държавите-членки, при
разглеждането на механизмите за 
финансови гаранции, включително 
необходимостта от застраховане на 
трета страна, да вземат под 
внимание съответните ресурси на 
малките и средните оператори, като 
разработят системи, които да 
отчитат правилно това, като 
същевременно се запазва пълно 
покритие;

Or. en

Изменение 124
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, George Lyon

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. призовава заслугите на общите 
фондове да бъдат оценявани и, при 
необходимост, такива фондове да 
бъдат създавани във всяка морска
област на ЕС; призовава членството на 
операторите да бъде задължително и да
създава механизъм на мрежа за 
сигурност, който да дава сигурност на 
държавите-членки и данъкоплатците;

26. признава заслугите на общите 
фондове като OPOL в Северно море и 
че следва да се установят такива 
фондове във всяка морска зона на ЕС;
призовава членството на операторите да 
бъде задължително и да гарантира 
правна сигурност, така че да 
осигурява механизъм за безопасност, 
който да дава сигурност на държавите-
членки, морския сектор, и по-
специално рибарите, и 
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данъкоплатците;

Or. en

Изменение 125
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. призовава заслугите на общите 
фондове да бъдат оценявани и, при 
необходимост, такива фондове да бъдат 
създавани във всяка морска област на 
ЕС; призовава членството на 
операторите да бъде задължително и да 
създава механизъм на мрежа за 
сигурност, който да дава сигурност на 
държавите-членки и данъкоплатците;

26. призовава заслугите на общите 
фондове да бъдат оценявани и, при 
необходимост, такива фондове да бъдат 
създавани във всяка морска област на 
ЕС с независимо управлявано и правно 
обвързващо основание; призовава 
членството на операторите да бъде 
задължително и да създава механизъм
за безопасност, който да вдъхва
сигурност на държавите-членки и 
данъкоплатците;

Or. en

Изменение 126
Vicky Ford, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho, Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 26 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26а. подчертава, че доброволният 
характер на схемите като OPOL 
ограничава техния законен контрол и 
следователно счита, че тези средства 
ще бъдат укрепени, ако станат 
задължително изискване за 
получаването на лиценз;

Or. en
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Изменение 127
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 26 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26б. счита, че в рамките на 
процедурата за разрешаване на 
сондиране, притежателите на лиценз 
трябва да докажат, че са в състояние 
да платят, независимо дали чрез 
схеми с финансови гаранции, 
застраховане на трета страна или 
други схеми, за щети, нанесени на 
морската среда (и по целесъобразност 
на крайбрежието);

Or. en

Изменение 128
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 26 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26в. подчертава, че преди да започне 
сондирането, страните, носещи 
финансова отговорност, следва да 
бъдат ясно определени;

Or. en

Изменение 129
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 27 а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

27а. подчертава, че преди да започне 
сондирането, страните, носещи 
финансова отговорност, следва да 
бъдат ясно определени; призовава за 
яснота относно самоличността и 
йерархията на страните, носещи 
отговорност, като основен елемент 
на процеса на лицензиране следва да 
бъде доказването от страна на 
притежателите на лиценз, че са в 
състояние да платят за последиците 
от всеки евентуален инцидент;

Or. en

Изменение 130
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. счита, че Директивата за 
екологичната отговорност е много 
сложен законодателен документ; 
поддържа становището, че всяко 
предлагано изменение трябва да се 
придружава от подробна оценка на 
въздействието;

заличава се

Or. en

Изменение 131
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 28
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Предложение за резолюция Изменение

28. счита, че Директивата за 
екологичната отговорност е много 
сложен законодателен документ;
поддържа становището, че всяко 
предлагано изменение трябва да се 
придружава от подробна оценка на 
въздействието;

28. счита, че Директивата за 
екологичната отговорност е много 
сложен законодателен документ;
призовава всяко предлагано изменение 
да се придружава от подробна оценка на 
въздействието; при все това счита, че 
някои определения трябва да бъдат 
по-ясни и че обхватът й следва да 
бъде разширен, така че да включва и
изключителните икономически зони 
на държавите-членки, а по 
целесъобразност и техния 
континентален шелф;

Or. en

Изменение 132
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. препоръчва държавите-членки да 
обмислят приемането на 
обезсърчителни мерки в случай на 
нехайство, като например глоби, 
отнемане на лицензи и търсене на 
наказателна отговорност от 
служителите; посочва обаче, че такъв 
режим съществуваше в САЩ преди 
разлива на „Deepwater Horizon“;

29. препоръчва държавите-членки да 
обмислят приемането и увеличаването
на обезсърчителни мерки в случай на 
нехайство и неспазване, като например 
глоби, отнемане на лицензи и търсене на 
наказателна отговорност от 
служителите; посочва обаче, че такъв 
режим съществуваше в САЩ преди 
разлива на „Deepwater Horizon“ и че за 
сигурност на плащането за 
отстраняване на нанесени на 
околната среда щети, е необходима 
стриктна отговорност;

Or. en
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Изменение 133
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. препоръчва държавите-членки да 
обмислят приемането на 
обезсърчителни мерки в случай на 
нехайство, като например глоби, 
отнемане на лицензи и търсене на 
наказателна отговорност от 
служителите; посочва обаче, че такъв 
режим съществуваше в САЩ преди 
разлива на „Deepwater Horizon“;

29. препоръчва държавите-членки да 
обмислят приемането и увеличаването
на обезсърчителни мерки в случай на 
нехайство и неспазване, като например 
глоби, отнемане на лицензи и търсене на 
наказателна отговорност от 
служителите; посочва обаче, че такъв 
режим съществуваше в САЩ преди 
разлива на „Deepwater Horizon“;

Or. en

Изменение 134
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 29 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29а. счита, че е от съществено 
значение да се проведе целенасочено и 
иновативно научно изследване с оглед 
предоставяне на възможност за 
използване на автоматизирани 
системи за наблюдение на 
операциите на сондажните 
платформи и спиране на действията 
и по този начин да се увеличи 
надеждността на операциите по 
сондиране и експлоатиране, както и 
на системите за противопожарна 
охрана при екстремни 
метеорологични условия;

Or. pl
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Изменение 135
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
високи стандарти, без значение на кое 
място по света се извършат дейностите; 
изразява скептицизма си дали е 
приложимо изискването 
разположените в ЕС компании да 
действат глобално съобразно 
стандартите на ЕС;

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
високи стандарти (не касае 
българската езикова редакция), без 
значение на кое място по света 
компаниите извършат дейностите; 
изразява скептицизма си относно 
изпълнимостта на това 
разположените в ЕС компании да 
действат глобално съобразно 
стандартите на ЕС, но призовава 
Комисията да прегледа какви биха 
били подходящите механизми за 
гарантиране това, че разположените 
в ЕС компании действат глобално 
съобразно най-високите стандарти. 
счита, че корпоративната 
отговорност следва също така да 
бъде ключов движещ елемент в тази 
област и че лицензионните режими 
на държавите-членки биха могли да 
вземат предвид глобалните 
инциденти, замесващи компаниите, 
при издаването на лицензи, при 
условие че по отношение на тези 
инциденти са извършени задълбочени 
прегледи;

Or. en

Изменение 136
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 30
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Предложение за резолюция Изменение

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
високи стандарти, без значение на кое 
място по света се извършат дейностите; 
изразява скептицизма си дали е 
приложимо изискването
разположените в ЕС компании да
действат глобално съобразно 
стандартите на ЕС;

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
най-високите стандарти по отношение 
на опазването на околната среда и за 
безопасност, без значение на кое място 
по света компаниите извършат 
дейностите; призовава Комисията да 
разгледа кои механизми биха били по-
подходящи за гарантиране на това 
дали разположените в ЕС компании 
действат глобално съобразно най-
високите стандарти на ЕС; счита, че 
корпоративната отговорност следва 
също така да бъде ключов движещ 
елемент в тази област и че 
лицензионните режими на 
държавите-членки биха могли да 
вземат предвид глобалните 
инциденти, замесващи компаниите, 
при издаването на лицензи, при 
условие че по отношение на тези 
инциденти са извършени задълбочени 
прегледи;

Or. en

Изменение 137
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
високи стандарти, без значение на кое 
място по света се извършат дейностите; 
изразява скептицизма си дали е 
приложимо изискването разположените 
в ЕС компании да действат глобално 
съобразно стандартите на ЕС;

30. призовава настоятелно 
промишлеността да използва еднакво 
високи стандарти, без значение на кое 
място по света се извършат дейностите; 
изразява скептицизма си дали е 
приложимо изискването разположените 
в ЕС компании да действат глобално 
съобразно стандартите на ЕС; призовава 
Комисията да насърчи използването 
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на тези високи стандарти заедно с 
глобалните партньори;

Or. en

Изменение 138
Theodoros Skylakakis

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. призовава настоятелно Комисията и 
държавите-членки да продължат да 
допринасят за инициативите за добива в 
морски райони в рамките на Г20;

31. призовава настоятелно Комисията и 
държавите-членки да продължат да 
допринасят за инициативите за добива в 
морски райони в рамките на Г20, като 
същевременно вземат предвид 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 139
Adam Gierek

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. призовава настоятелно Комисията да 
се заангажира активно с имащите излаз 
на море държави-членки за гарантиране 
на това, че регулаторната рамка и 
контролът предоставят еднакво високи 
равнища на безопасност;

32. призовава настоятелно Комисията 
чрез провеждането на наблюдения да 
се ангажира активно с имащите излаз 
на море държави-членки за гарантиране 
на това, че регулаторната рамка на ЕС и 
контролът предоставят високи равнища 
на безопасност при извънредни 
ситуации и защита на морската 
среда срещу замърсители, 
включително маслено-водните 
емулсии;

Or. pl
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Изменение 140
Vicky Ford, Michèle Rivasi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. призовава настоятелно Комисията
да се заангажира активно с имащите 
излаз на море държави-членки за 
гарантиране на това, че регулаторната 
рамка и контролът предоставят еднакво 
високи равнища на безопасност;

32. призовава настоятелно 
Европейската комисия активно да се 
ангажира с другите държави, които 
се намират в района на моретата в 
ЕС за гарантиране на това, че 
регулаторната рамка и контролът 
предоставят еднакво високи равнища на 
безопасност;

Or. en

Изменение 141
Vicky Ford, Fiona Hall, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 32 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

32а. се застъпва за международни 
двустранни партньорства 
посредством плановете за действие в 
рамките на европейската политика 
за съседство, които наред с другото 
насърчават трети да приемат високи 
стандарти за безопасност; насърчава 
държавите, които все още не са 
напълно задействали европейската 
политика за съседство, да го 
направят;

Or. en
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Изменение 142
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 32 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

32а. се застъпва за международни 
двустранни партньорства 
посредством плановете за действие в 
рамките на европейската политика 
за съседство, които наред с другото 
насърчават трети да приемат високи 
стандарти за безопасност и за 
опазване на околната среда; 
насърчава държавите, които все още 
не са напълно задействали 
европейската политика за съседство, 
да го направят;

Or. en

Изменение 143
Michèle Rivasi

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. отбелязва важността на 
съществуващото законодателство, 
инициирано от Програмата на ООН за 
околната среда посредством плана за 
действие за Средиземноморието и 
Конвенцията от Барселона;

33. отбелязва важността на 
съществуващото законодателство, 
инициирано от Програмата на ООН за 
околната среда посредством OSPAR, 
Конвенциите от Барселона и 
Хелзинки, но признава, че 
съществуващото международно 
право не предоставя пълна или 
последователна рамка за безопасност 
и екологични стандарти за морско 
сондиране и може да бъде трудно за 
прилагане и че следователно е 
необходима силна рамка на ЕС;

Or. en
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Изменение 144
Vicky Ford, Fiona Hall, Michèle Rivasi, Peter Skinner, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за резолюция
Параграф 33 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

33а. изтъква колко е важно 
нератифицираният Протокол за 
защита на Средиземно море от 
замърсяване в резултат на проучване 
и експлоатация на континенталния 
шелф и на морското дъно и неговия 
подпочвен слой („the Offshore 
Protocol“) от 1994 г.бъде приложен на 
практика, като с това се цели 
защитата от замърсяване, причинено 
от проучване и експлоатиране;

Or. en


