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Изменение 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Това изменение е приложимо за целия текст; неговото приемане ще наложи 
съответни промени.

Изменение 95
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)
(Това изменение се отнася до целия 
текст)

Or. en
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Изменение 96
Alyn Smith

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно безопасността на дейностите
по търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

относно безопасността на операциите
по търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони (текст от значение 
за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 97
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на настоящия регламент е да 
намали случаите на възникване на 
големи аварии във връзка с нефтените и 
газови дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
механизмите за реагиране в случай на 

(2) Целта на настоящия регламент е да 
намали до възможно най-голяма 
степен случаите на възникване на 
големи аварии във връзка с нефтените и 
газови дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда, безопасността 
на работещите там и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
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авария. механизмите за реагиране в случай на 
авария.

Or. en

Изменение 98
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на настоящия регламент е 
да намали случаите на възникване на 
големи аварии във връзка с нефтените и 
газови дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
механизмите за реагиране в случай на 
авария.

(2) Целта на настоящата директива е 
да намали случаите на възникване на 
големи аварии във връзка с нефтените и 
газови дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
механизмите за реагиране в случай на 
авария.
(Това изменение се отнася до целия 
текст)

Or. en

Изменение 99
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на настоящия регламент е да 
намали случаите на възникване на 

(2) Целта на настоящия регламент е да 
намали до абсолютен минимум
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големи аварии във връзка с нефтените и 
газови дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
механизмите за реагиране в случай на 
авария.

случаите на възникване на големи 
аварии във връзка с нефтените и газови 
дейности в морски райони и да 
ограничи последиците от тях, като по 
този начин се подобри защитата на 
морската околна среда и крайбрежната 
икономика срещу замърсяване, както и 
за установяване на минимални условия 
за търсенето, проучването и добива на 
нефт и газ в морски райони, 
ограничаване на възможни прекъсвания 
на собственото производство на енергия 
в Съюза, и за усъвършенстване на 
механизмите за реагиране в случай на 
авария.

Or. en

Изменение 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Морските нефтени и газови 
дейности се извършват в изпълнена с 
все по-големи предизвикателства 
обстановка и при екстремни условия, 
при които авариите е вероятно да 
имат унищожителни и необратими 
последици върху морската и 
крайбрежната околна среда, както и 
значително отрицателно 
въздействие върху икономиката на 
крайбрежните райони.

Or. en

Изменение 101
Peter Skinner, Vicky Ford
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Рисковете от голяма авария с нефт и 
газ в морски райони са значителни. Като 
намалява риска от замърсяване на 
морските води, тази инициатива 
следователно допринася за защитата на 
морската среда и по-специално за 
постигането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно 
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г.
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия).

(5) Рисковете от голяма авария с нефт и 
газ в морски райони са значителни. Като 
намалява риска от замърсяване на 
морските води, тази инициатива 
следователно допринася за защитата на 
морската среда и по-специално за 
постигането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно 
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г.
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия), както и 
подобряването на стандартите за 
безопасност на работещите в 
морските райони в съответствие с 
преработената Директива 
92/91/ЕИО.

Or. en

Обосновка

Директива 92/91/ЕИО определя минималните изисквания за подобряване на 
опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с 
рудодобива чрез сондиране, т.е.добива на минерали (на брега и в морето), 
подготовката на добитите материали за продажба и др. Понастоящем тя е в процес 
на преразглеждане с цел подобряване на стандартите за безопасност.

Изменение 102
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Действащата разпокъсана 
регулаторна рамка, която урежда

(8) Различните регулаторни рамки в 
държавите членки, които уреждат
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въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде 
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране. При 
сега действащите режими на 
отговорност виновната страна не винаги
може да бъде категорично установена 
и/или същата може да няма
възможност, или да не може да бъде 
задължена да заплати всички разходи 
по отстраняване на щетите, които е 
причинила.

въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде 
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране.
Следва да се гарантира, че при сега 
действащите режими на отговорност 
виновната страна винаги подлежи на
категорично установяване преди 
началото на операциите и има
възможност да заплати всички разходи 
по отстраняване на щетите, които е 
причинила, в крайна сметка чрез 
взаимни схеми за компенсиране.

Or. en

Изменение 103
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Действащата разпокъсана 
регулаторна рамка, която урежда
въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде 
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране. При 
сега действащите режими на 
отговорност виновната страна не винаги 
може да бъде категорично установена 
и/или същата може да няма възможност, 

(8) Различните регулаторни рамки в 
държавите членки, които уреждат
въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде 
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране. При
някои от сега действащите режими на 
отговорност виновната страна не винаги 
може да бъде категорично установена 
и/или същата може да няма възможност, 
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или да не може да бъде задължена да 
заплати всички разходи по отстраняване 
на щетите, които е причинила.

или да не може да бъде задължена да 
заплати всички разходи по отстраняване 
на щетите, които е причинила.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че не във всички юрисдикции е така. В няколко държави 
членки отговорната страна се изяснява от самото начало.

Изменение 104
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Действащата разпокъсана 
регулаторна рамка, която урежда 
въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране. При 
сега действащите режими на 
отговорност виновната страна не винаги 
може да бъде категорично установена 
и/или същата може да няма възможност, 
или да не може да бъде задължена да 
заплати всички разходи по отстраняване 
на щетите, които е причинила.

(8) Действащата разпокъсана 
регулаторна рамка, която урежда 
въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза ще бъде предприет 
най-ефективният начин на реагиране
своевременно. При сега действащите 
режими на отговорност виновната 
страна не винаги може да бъде
категорично установена и/или същата 
може да няма възможност, или да не 
може да бъде задължена да заплати 
всички разходи по отстраняване на 
щетите, които е причинила.

Or. en

Изменение 105
Peter Skinner
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Действащата разпокъсана
регулаторна рамка, която урежда 
въпросите с безопасността на морските 
дейности в Европа, и настоящите 
практики за безопасност в сектора не 
осигуряват достатъчна гаранция за това, 
че рисковете от морски аварии са 
сведени до минимум навсякъде в Съюза, 
и че в случай на възникване на авария 
във водите на Съюза, ще бъде 
своевременно предприет най-
ефективният начин на реагиране. При 
сега действащите режими на 
отговорност виновната страна не винаги 
може да бъде категорично установена 
и/или същата може да няма възможност, 
или да не може да бъде задължена да 
заплати всички разходи по отстраняване 
на щетите, които е причинила.

(8) Действащата регулаторна рамка на 
равнище държавите членки, която 
урежда въпросите с безопасността на 
морските дейности в Европа, и 
настоящите практики за безопасност в 
сектора не осигуряват напълно
достатъчна гаранция за това, че 
рисковете от морски аварии са сведени 
до минимум навсякъде в Съюза, и че в 
случай на възникване на авария във 
водите на Съюза, ще бъде своевременно 
предприет най-ефективният начин на 
реагиране. При сега действащите
режими на отговорност виновната 
страна не винаги може да бъде 
категорично установена и/или същата 
може да няма възможност, или да не 
може да бъде задължена да заплати 
всички разходи по отстраняване на 
щетите, които е причинила.

Or. en

Изменение 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съгласно Директива 1994/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 1994 година относно условията 
за предоставяне и ползване на 
разрешения за проучване, изследване и 
добив на въглеводороди[1], нефтените и 
газови дейности в морски райони в 
Съюза могат да се извършват при 
условията на придобиване на 
разрешение. В този смисъл от

(9) Съгласно Директива 1994/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 1994 година относно условията 
за предоставяне и ползване на 
разрешения за проучване, изследване и 
добив на въглеводороди[1], нефтените и 
газови дейности в морски райони в 
Съюза могат да се извършват при 
условията на придобиване на 
разрешение. В този смисъл от
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компетентния орган се изисква да 
вземе под внимание техническите и 
финансовите рискове, и ако е 
необходимо, съществуващото досие за 
отговорност на кандидатите, които 
искат да получат разрешения за 
изключителни права за проучване и 
добив. Необходимо е да се гарантира, че 
при проучване на техническите и 
финансовите възможности на 
притежателя на лиценз
компетентните органи щателно 
проучват и неговия капацитет за 
осигуряване на непрекъсната безопасна 
и ефективна работа при всички 
предвидими условия.

лицензиращия орган се изисква да 
вземе под внимание техническите и 
финансовите рискове, и ако е 
необходимо, съществуващото досие за 
отговорност на кандидатите, които 
искат да получат разрешения за 
изключителни права за проучване и 
добив. Необходимо е да се гарантира, че 
при проучване на техническите и 
финансовите възможности на 
притежателя на лиценз лицензиращите
органи щателно проучват и неговия 
капацитет за осигуряване на 
непрекъсната безопасна и ефективна 
работа при всички предвидими условия.

Or. en

Обосновка

Не компетентният орган, а лицензиращият орган извършва тези функции.

Изменение 107
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Необходимо е да се поясни и 
установи недвусмислено кои следва да 
бъдат отговорните страни преди 
започването на морските дейности.
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Or. en

Изменение 108
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Необходимо е да се поясни, че
притежателят на разрешение за 
морски дейности съгласно Директива 
94/22/ЕО е също така отговорният 
„оператор“ по смисъла на Директива 
2004/35/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 година 
относно екологичната отговорност във 
връзка с предотвратяването и 
отстраняването на щети, нанесени на 
околната среда, като няма право да
делегира задълженията си в тази връзка 
на трета страна, наета по договор от
него.

Or. en

Изменение 109
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10 a) По отношение на други 
отговорности следва да се установи 
недвусмислено кои са отговорните 
страни преди започването на 
морските дейности.

Or. en
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Изменение 110
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Формулировка от съображение 27 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността 
(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).
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Изменение 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. lt

Изменение 112
Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Предвид високата степен на 
безопасност, която се гарантира от 
спазването на добри практики във 
водите на  ЕС, и в интерес на 
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хармонизирането на правилата на 
международно равнище Европейският 
съюз следва да поеме водеща роля в 
съответните международни 
организации за насърчаване на тези 
добри практики в трети държави, за 
да се гарантира, че всички 
инсталации, независимо от 
географското им местонахождение и 
приложимите закони, отговарят на 
високи екологични стандарти и 
стандарти за безопасност.

Or. fr

Изменение 113
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За обезпечаване на подходящо 
разграничаване между икономическото 
развитие и регламентирането във връзка 
с околната среда и безопасността
компетентният орган трябва бъде
доказано независим от национално 
икономическо спонсорство.

(16) За обезпечаване на подходящо 
разграничаване между икономическото 
развитие и регламентирането във връзка 
с околната среда, здравето и 
безопасността компетентните органи, 
отговорни за лицензи и разрешения за 
нефтени и газови дейности в морски 
райони, и органът, отговорен за 
оценяването на условията, свързани с 
околната среда, здравето и 
безопасността, следва бъдат доказано
независими от национално 
икономическо спонсорство.

Or. en

Изменение 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За операции, които се осъществяват 
на стационарни и на мобилни 
инсталации, трябва да се прилага режим 
за дейности в морски райони, който да 
се прилага и за жизнения цикъл на 
дейностите по проучване и добив, от 
проектирането до извеждането от 
експлоатация и окончателно напускане.

(19) За операции, които се осъществяват 
на стационарни и на мобилни 
инсталации, трябва да се прилага режим 
за дейности в морски райони, който да 
се прилага и за жизнения цикъл на 
дейностите по проучване и добив
(включително транспортирането по 
тръбопровод), от проектирането до 
извеждането от експлоатация и 
окончателно напускане.

Or. lt

Изменение 115
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Най-добрите налични понастоящем 
оперативни практики за 
предотвратяване на големи аварии при 
операции с нефт и газ в морски райони 
се основават на постигането на 
желаните резултати чрез всестранна 
оценка на риска и надеждни системи за 
управление.

(20) Най-добрите налични понастоящем 
оперативни практики за 
предотвратяване на големи аварии при 
операции с нефт и газ в морски райони 
се основават на подход за определяне 
на цели и постигането на желаните 
резултати чрез всестранна оценка на 
риска и надеждни системи за 
управление.

Or. en

Изменение 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Най-добрите оперативни практики 
в Съюза изискват собствениците и/или 
операторите на инсталации, в т.ч. 
мобилни сондажни платформи, да 
създадат ефективна корпоративна 
политика и подходящи мерки за 
предотвратяване на големи аварии и 
задълбочено и систематично да 
идентифицират всички сценарии за 
големи опасности, свързани с всички 
опасни дейности, които могат да се 
изпълняват на такава инсталация. Тези 
най-добри практики също така изискват 
оценка на вероятността и последиците, 
и необходимото управление на такива 
сценарии в рамките на всестранна 
система за управление на безопасността.
Тази политика и тези мерки следва да 
бъдат ясно описани в документ 
(„Доклад за големи опасности —
MHR“). MHR трябва да бъде сравним и 
допълващ документа за безопасност и 
здраве, упоменат в Директива 92/91/ЕО, 
и следва да съдържа също така 
разпоредби относно оценката на риска 
за околната среда и аварийни планове.
Трябва да е предвидено изискване MHR 
да се предоставя на компетентния орган 
за процедура по даване на съгласие.

(21) Най-добрите оперативни практики 
в Съюза изискват собствениците и/или 
операторите на инсталации, в т.ч. 
мобилни сондажни платформи, да 
създадат ефективна корпоративна 
политика и подходящи мерки за 
предотвратяване на големи аварии и 
задълбочено и систематично да 
идентифицират всички сценарии за 
големи опасности, свързани с всички 
опасни дейности, които могат да се 
изпълняват на такава инсталация. Тези 
най-добри практики също така изискват 
оценка на вероятността и последиците, 
и необходимото управление на такива 
сценарии в рамките на всестранна 
система за управление на безопасността.
Тази политика и тези мерки следва да 
бъдат ясно описани в документ 
(„Доклад за големи опасности —
MHR“). MHR трябва да бъде сравним и 
допълващ документа за безопасност и 
здраве, упоменат в Директива 92/91/ЕО, 
и следва да съдържа също така 
разпоредби относно оценката на риска 
за околната среда и аварийни планове.
Трябва да е предвидено изискване MHR 
да се предоставя на компетентния орган 
за процедура по даване на съгласие. В 
съответствие с Директива 91/92/ЕИО 
с работниците и/или техните 
представители следва да бъдат 
провеждани консултации по въпроси, 
свързани със здравето и 
безопасността на работното място, 
и те следва да имат право да 
участват в обсъждания по всички 
въпроси, свързани със здравето и 
безопасността на работното място.
С работниците следва да се 
провеждат консултации на 
съответни етапи от изготвянето на 
MHR.

Or. en
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Изменение 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 
във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е приел доклада за 
големи опасности чрез подходяща 
процедура за даване на съгласие.

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 
във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е оценил и след 
това е приел доклада за големи 
опасности чрез подходяща процедура за 
даване на съгласие.

Or. en

Обосновка

Компетентният орган трябва да извърши оценка на доклада за големи опасности, 
преди да го приеме.

Изменение 118
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 
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във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е приел доклада за 
големи опасности чрез подходяща 
процедура за даване на съгласие.

във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е оценил и след 
това е приел доклада за големи 
опасности чрез подходяща процедура за 
даване на съгласие.

Or. en

Изменение 119
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 
във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е приел доклада за 
големи опасности чрез подходяща 
процедура за даване на съгласие.

(22) За осигуряване на ефективността на 
управлението на риска от големи аварии 
във водите на Съюза докладите за 
големи опасности трябва да бъдат 
изготвени по отношение на всеки 
съществен аспект от жизнения цикъл на 
дадена добивна инсталация, в т.ч. 
проектирането, функционирането, 
операциите при съвместна работа с 
други инсталации, основни изменения и 
окончателно напускане. Докладът 
трябва да бъде предаван на 
компетентния орган, така че операциите 
да не могат да продължават, освен ако 
компетентният орган е приел доклада за 
големи опасности чрез подходяща 
процедура за даване на съгласие. (Не се 
отнася до българския текст).
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Or. en

Изменение 120
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пробиването и ремонтът на 
нефтени и газови сондажи следва да се 
предприема само на инсталация, при 
която технически могат да бъдат 
контролирани всички предвидими
опасности в местоположението на 
сондажа, и която разполага с одобрен
MHR.

(23) Пробиването и ремонтът на 
нефтени и газови сондажи следва да се 
предприема само на инсталация, при 
която технически могат да бъдат 
контролирани всички предвидими 
опасности в местоположението на 
сондажа, и която разполага с одобрен
доклад за големи опасности.

Or. en

Изменение 121
Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка 
от трета страна на елементите от 
критично значение за безопасността.

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка на 
елементите от критично значение за 
безопасността.

Or. fr

Изменение 122
Alyn Smith
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка 
от трета страна на елементите от 
критично значение за безопасността.

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка на 
елементите от критично значение за 
безопасността.

Or. en

Изменение 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка 
от трета страна на елементите от 
критично значение за безопасността.

(26) С оглед на сложността на 
операциите по добиване на нефт и газ в 
морски райони, прилагането на най-
добрите практики от операторите 
включва план за независима проверка на 
елементите от критично значение за 
безопасността.

Or. en

Изменение 124
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Оценката на риска в MHR следва да 
вземе предвид риска за околната среда, 
в т.ч. въздействията, които 

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

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

Or. en

Изменение 125
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се гарантира ефективно 
реагиране при извънредни ситуации, 
операторите трябва да изготвят 
специално за обекта планове за 
аварийно реагиране въз основа на 
сценариите за рисковете и опасностите, 
посочени в MHR, да ги представят на 
компетентните органи и да поддържат 
такива ресурси, които се изискват при 
необходимост за бързо изпълнение на 
тези планове.

(29) За да се гарантира ефективно 
реагиране при извънредни ситуации, 
операторите трябва да изготвят 
специално за обекта планове за 
аварийно реагиране въз основа на 
сценариите за рисковете и опасностите, 
посочени в доклада за големи 
опасности, да ги представят на 
компетентните органи и да поддържат
такива ресурси, които се изискват при 
необходимост за бързо изпълнение на 
тези планове.

Or. en

Изменение 126
Peter Skinner
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Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се гарантира, че няма да бъдат 
подценени или пренебрегнати никакви 
проблеми във връзка с безопасността, от 
значение е да се създадат и насърчават 
подходящи мерки за докладване на тези 
сигнали и защита на информаторите.

(30) За да се гарантира, че няма да бъдат 
подценени или пренебрегнати никакви 
проблеми във връзка с безопасността, от 
значение е да се създадат и насърчават 
подходящи мерки за докладване на тези 
сигнали, включващи редовни 
консултации с избрани 
представители по въпросите на 
безопасността и защита на 
информаторите.

Or. en

Обосновка

Важно е да се провеждат редовни консултации с профсъюзите и техните 
представители, в идеалния случай избрани представители по въпросите на 
безопасността.

Изменение 127
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31 a) Групата на компетентните 
органи на ЕС по въпросите на добива 
на нефт и газ в морски райони, 
създадена с решение на Комисията от 
19 февруари 2012 г.1, следва в 
консултация с операторите да 
анализира дали в сектора на добива на 
нефт и газ в морски райони може да 
се установи механизъм за  мигновено 
докладване за обмен на информация 
по подобие на този в авиационната 
промишленост, за да се гарантира, че 
информацията за дадена авария е 
достъпна веднага след настъпването 
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на аварията.
1 ОВ C 18, 21.1.2012 г., стр. 8.

Or. en

Изменение 128
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37 a) Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA) следва да 
предоставя на Комисията и на 
държавите членки техническа и 
научна помощ с цел да гарантира 
свеждане до минимум на рисковете и 
правилно прилагане на  
законодателството на Съюза в 
областта на безопасността при 
добива на нефт и газ в морски райони.
EMSA следва да осъществява надзор 
върху инспекциите, както и мерките 
за реагиране при извънредна ситуация 
на държавите членки.

Or. en

Изменение 129
Gaston Franco

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) При изпълнението на задълженията 
по настоящия регламент трябва да се 
вземе предвид, че морските води, 
попадащи под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите-членки 
образуват неразделна част от четирите 

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

морски региона, посочени в член 4, 
параграф 1 от Директива 2008/56, а 
именно Балтийско море, североизточния 
Атлантически океан, Средиземно море и 
Черно море. Поради тази причина
Европейският съюз следва
приоритетно да засили координацията 
с трети държави, които имат 
суверенитет или юрисдикция върху 
води в тези морски региони. Подходящи 
рамки за сътрудничество са 
регионалните морски конвенции, 
предвидени в член 3, параграф 10 от 
Директива 2008/56.

Or. fr

Изменение 130
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40 a) От държавите членки, които 
са членове на Арктическия съвет, се 
очаква активно да насърчават, в 
тясно сътрудничество с 
Европейската комисия и Групата на 
компетентните органи на ЕС, 
насърчаването на най-високи 
стандарти по отношение на 
екологичната безопасност в тази 
уязвима и уникална екосистема и 
създаването на международен, по 
възможност юридически обвързващ 
инструмент във връзка с 
подготовката и реагирането в 
отговор на замърсяване с нефт на 
морската среда в Арктика.

Or. en
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Изменение 131
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40 a) Комисията и държавите 
членки следва да насърчават 
създаването на ефективен 
международен регулаторен режим за 
опазване на арктическия регион от 
замърсяване с нефт.

Or. en

Изменение 132
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 133
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да се гарантира успешно 
изпълнение на изискванията на 
настоящия регламент, следва да бъдат
въведени ефективни и пропорционални
санкции.

(43) За да се гарантира успешно 
изпълнение на изискванията на 
настоящия регламент, държавите 
членки, в чиято юрисдикция се 
извършват нефтени и газови 
дейности в морски райони, следва да
гарантират, че са въведени ефективни 
и пропорционални наказания.

Or. en

Изменение 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) За да се гарантира високо 
равнище на опазване на околната 
среда, третите държави и особено 
тези, които имат морски граници с 
Европейския съюз, следва да спазват 
подобни строги стандарти за 
опазване на околната среда.

Or. lt

Изменение 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен мерките, въведени в 
настоящия регламент, Комисията следва 
да проучи и други подходящи средства 
за подобряване на ефективността на 

(47) Освен мерките, въведени в 
настоящия регламент, Комисията
(посредством Форума на морските 
органи) следва да проучи и други 
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предотвратяването на аварии, свързани 
с добива на нефт и газ в морски райони, 
и за намаляване на последиците от тях.

подходящи средства за подобряване на 
ефективността на предотвратяването на 
аварии, свързани с добива на нефт и газ 
в морски райони, и за намаляване на 
последиците от тях.

Or. en

Обосновка

Комисията създаде Форум на морските органи с цел предоставяне на съвети относно 
морските нефтени и газови дейности.  След създаването на тази група е 
целесъобразно Комисията да работи в рамките й за проучване на други подходящи 
мерки и средства за подобряване на предотвратяването на аварии, свързани с добива 
на нефт и газ в морски райони, и за намаляване на последиците от тях.

Изменение 136
Alyn Smith

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен мерките, въведени в 
настоящия регламент, Комисията следва 
да проучи и други подходящи средства 
за подобряване на ефективността на 
предотвратяването на аварии, свързани 
с добива на нефт и газ в морски райони, 
и за намаляване на последиците от тях.

(47) Освен мерките, въведени в 
настоящия регламент, Комисията
(посредством Форума на морските 
органи) следва да проучи и други 
подходящи средства за подобряване на 
ефективността на предотвратяването на 
аварии, свързани с добива на нефт и газ 
в морски райони, и за намаляване на 
последиците от тях.

Or. en

Изменение 137
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47 a) Държавите членки следва да 
гарантират, че операторите, 
осъществяващи нефтени и газови 
операции в тяхната юрисдикция, са в 
състояние да докажат способността 
си да заплатят последиците от 
предизвиканите от техните 
операции щети, посредством 
представянето на финансово 
обезпечение, и следва да оценят какви 
инструменти са най-уместни за тази 
цел (средства, банкови гаранции, 
застраховки и/или споразумения за 
покритие на риска).

Or. en

Изменение 138
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 
продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на
достатъчно ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции, изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на резервни
инструменти за финансово обезпечение
или други средства.

(48) Държавите членки гарантират, 
че операторите демонстрират 
способността си да заплатят 
последиците от предизвиканите от 
техните операции щети, на всички 
етапи на морските проекти 
(проучване, експлоатация и 
извеждане от експлоатация) .  Тъй 
като никакви налични инструменти за 
финансово обезпечение, в т.ч. 
споразумения за покритие на риска, не 
могат да се справят с всички възможни 
последствия от крайно опасни аварии, 
Комисията следва да продължи с 
извършването на допълнителен анализ и 
изследвания на подходящите мерки за 
осигуряване на ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
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нефтени и газови операции, и
изисквания относно финансовия 
капацитет, включително подобряване 
на наличието на инструменти и 
разпоредби за финансово обезпечение
(наред с останалото, задължителни 
застраховки, резервни средства, 
банкови гаранции,  и/или споразумения 
за покритие на риска). До 20 декември 
2013 г. Комисията следва да докладва 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно своите констатации 
и предложения. До приемането от ЕС 
на разпоредби относно финансовото 
обезпечение държавите членки 
определят кои инструменти са 
подходящи да гарантират, че 
операторите доказват финансово 
обезпечение, и ги уведомяват до една 
година след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 139
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 
продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на
подходящите мерки за осигуряване на
достатъчно ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции, изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на резервни

(48) Държавите членки следва да 
гарантират, че операторите в 
тяхната юрисдикция са в състояние 
да докажат способността си да 
заплатят последиците от 
предизвиканите от своите операции 
щети, посредством представянето на 
финансово обезпечение, и следва да
решат какви инструменти са 
уместни за тази цел (наред с другото, 
застраховки, резервни фондове, 
банкови гаранции и/или споразумения 
за покритие на риска). Тъй като 
никакви налични инструменти за 
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инструменти за финансово обезпечение
или други средства.

финансово обезпечение, в т.ч. 
споразумения за покритие на риска, не 
могат да се справят с всички възможни 
последствия от крайно опасни аварии, 
Комисията следва да продължи с 
извършването на допълнителен анализ и 
изследвания на подходящите мерки за 
осигуряване на ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции и
изисквания относно финансовия 
капацитет, включително подобряване 
на наличието на инструменти и 
средства за финансово обезпечение.
Комисията следва да докладва 
относно констатациите и 
предложенията в срок от една година 
след приемането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 140
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 
продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
достатъчно ясен режим на отговорност 
за щети, свързани с морски нефтени и 
газови операции, изисквания относно 
финансовия капацитет, включително 
наличието на резервни инструменти за 
финансово обезпечение или други 

(48) Държавите членки следва да 
гарантират, че операторите в 
тяхната юрисдикция са в състояние 
да докажат способността си да 
заплатят последиците от 
предизвиканите от техните 
операции щети, посредством 
представянето на финансово 
обезпечение, и следва да решат какви 
инструменти са уместни за тази цел 
(средства, банкови гаранции, 
застраховки и/или споразумения за 
покритие на риска). Тъй като никакви 
налични инструменти за финансово 
обезпечение, в т.ч. споразумения за 
покритие на риска, не могат да се 
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средства. справят с всички възможни последствия 
от крайно опасни аварии, Комисията 
следва да продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
достатъчно ясен режим на отговорност 
за щети, свързани с морски нефтени и 
газови операции, изисквания относно 
финансовия капацитет, включително 
наличието на резервни инструменти за 
финансово обезпечение или други 
средства.

Or. en

Изменение 141
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 
продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
достатъчно ясен режим на отговорност 
за щети, свързани с морски нефтени и 
газови операции, изисквания относно 
финансовия капацитет, включително 
наличието на резервни инструменти за 
финансово обезпечение или други 
средства.

(48) Операторите следва да 
гарантират, че имат достатъчни 
физически, човешки и финансови 
ресурси, за да сведат до минимум и 
поправят въздействието на голяма 
авария. Тъй като обаче никакви 
налични инструменти за финансово 
обезпечение, в т.ч. споразумения за 
покритие на риска, не могат да се 
справят с всички възможни последствия 
от крайно опасни аварии, Комисията
следва да продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на 
достатъчно ясен режим на отговорност 
за щети, свързани с морски нефтени и 
газови операции, изисквания относно 
финансовия капацитет, включително 
наличието на резервни инструменти за 
финансово обезпечение или други 
средства, и да докладва относно 
констатациите и предложенията в 
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срок от една година след приемането.

С цел осигуряване на механизъм за 
безопасност, във всеки отделен 
морски район на ЕС следва да се 
създадат взаимни схеми за 
застраховане при замърсяване с нефт, 
като членството на операторите, 
извършващи дейност във води на ЕС, 
бъде задължително. Оператори в 
трети държави, които споделят 
морски граници с ЕС, следва също да 
бъдат насърчавани да се присъединят 
към схемите.

Or. en

Изменение 142
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Тъй като никакви налични 
инструменти за финансово обезпечение, 
в т.ч. споразумения за покритие на 
риска, не могат да се справят с всички 
възможни последствия от крайно 
опасни аварии, Комисията трябва да 
продължи с извършването на 
допълнителен анализ и изследвания на 
подходящите мерки за осигуряване на
достатъчно ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции, изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на резервни
инструменти за финансово обезпечение 
или други средства.

(48) За да се гарантира пълното 
прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ и тъй като 
никакви налични инструменти за 
финансово обезпечение, в т.ч. 
споразумения за покритие на риска, не 
могат да се справят с всички възможни 
последствия от крайно опасни аварии, 
Комисията следва да продължи с 
извършването на допълнителен анализ и 
изследвания на подходящите мерки за 
осигуряване на ясен режим на 
отговорност за щети, свързани с морски 
нефтени и газови операции, изисквания 
относно финансовия капацитет, 
включително наличието на подходящи
инструменти за финансово обезпечение 
или други средства.

Or. en
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Изменение 143
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49 a) Комисията и държавите 
членки гарантират, че морските 
нефтени и газови оператори от ЕС 
прилагат едни и същи високи 
екологични стандарти и стандарти 
за безопасност в съответствие с 
настоящата директива, в която и 
част на света да осъществяват 
дейност.

Or. en

Изменение 144
Peter Skinner

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49 a) Комисията и държавите 
членки гарантират, че морските 
нефтени и газови оператори от ЕС 
прилагат най-малко същите високи 
екологични стандарти и стандарти 
за безопасност в съответствие с 
настоящата директива, в която и 
част на света да осъществяват 
дейност.

Or. en

Изменение 145
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49 a) Законодателството гарантира, 
че представителите на сектора 
спазват поне стандартите на Съюза 
за опазване на околната среда и за 
безопасност, или техните 
еквиваленти, независимо в коя част 
на света работят.

Or. en

Обосновка

Алтернативно предложение за изменение 8 от проектодоклада на г-н Belet.

Изменение 146
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49 a) Комисията насърчава 
представителите на сектора да 
спазват поне стандартите на Съюза 
за опазване на околната среда и за 
безопасност, или техните 
еквиваленти, независимо в коя част 
на света работят.

Or. en

Изменение 147
Vicky Ford

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

1. Настоящият регламент определя 
минималните изисквания за отрасъла и
националните органи, които вземат 
участие в осъществяването на операции 
по добиването на нефт и газ в морски 
райони, след предоставянето на 
разрешение съгласно Директива 
94/22/ЕО.

1. Настоящият регламент определя 
минималните изисквания за
предотвратяване на големи аварии и 
ограничаване на последиците от 
големи аварии за хората и околната 
среда по време на добиването на нефт 
и газ в морски райони в съответствие 
с Директива 94/22/ЕО. Той се прилага 
по отношение на отрасъла и всички
органи на държавите членки, които 
вземат участие в осъществяването на 
операции по добиването на нефт и газ в 
морски райони съгласно определението 
в член 2.

Or. en

Обосновка

Изменение с цел ясно определяне на обхвата на настоящия регламент, който 
акцентира върху големи аварии.

Изменение 148
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
минималните изисквания за отрасъла и
националните органи, които вземат 
участие в осъществяването на операции 
по добиването на нефт и газ в морски 
райони, след предоставянето на 
разрешение съгласно Директива 
94/22/ЕО.

1. Настоящият регламент определя 
минималните изисквания за
предотвратяване на големи аварии и 
ограничаване на последиците от 
големи аварии за хората и околната 
среда по време на добиването на нефт 
и газ в морски райони в съответствие 
с Директива 94/22/ЕО. Той се прилага 
по отношение на отрасъла и всички
органи на държавите членки, които 
вземат участие в осъществяването на 
операции по добиването на нефт и газ в 
морски райони съгласно определението 
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в член 2.

Or. en

Изменение 149
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
по отношение на всички операции по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, определени в член 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение с цел ясно определяне на обхвата на настоящия регламент, който 
акцентира върху големи аварии.

Изменение 150
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
по отношение на всички операции по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, определени в член 2.

заличава се

Or. en

Изменение 151
Vicky Ford



PE494.690v01-00 38/287 AM\911374BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага 
по отношение на всички свързани с 
горните дейности инсталации, 
подводни инсталации и свързаната с 
тях инфраструктура във водите на 
държавите-членки, включително 
техните изключителни 
икономически зони и в техните 
континентални шелфове по смисъла 
на Конвенцията по морско право на 
ООН (UNCLOS).

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение с цел ясно определяне на обхвата на настоящия регламент, който 
акцентира върху големи аварии.

Изменение 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Настоящият регламент се прилага, без 
да се засягат Директиви 85/337/ЕО, 
2008/1/ЕО, 2003/4/ЕО и Директива
2001/42/ЕО.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 153
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „допустим“ означава да бъде
намален рискът от голяма авария до 
най-високата степен, след която 
влагането на допълнително време, 
ресурси или разходи, необходими за по-
нататъшно намаляване на риска, би 
било силно непропорционално на 
риска;

Or. en

Изменение 154
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „допустим“ означава: условия на 
работа, при които мерките за 
реагиране са налични, без да са 
прекомерно скъпи, като рискът от 
голяма авария е намален до възможно
най-високата степен, след която 
влагането на допълнително време, 
ресурси или разходи не води до 
съществено намаление на риска от 
авария;

(Ако изменението се приеме, 
позоваването на „приемлив“ в член 3, 
параграф 4 се променя също на 
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„допустим“).

Or. en

Изменение 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „приемане“ означава: предаване в 
писмена форма от компетентния орган 
на оператора на положителните 
заключения от проверката на доклада 
за големи опасности на оператора 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент;

2. „приемане“ означава: предаване в 
писмена форма от компетентния орган, 
че оценката на доклада за големи 
опасности е довела до заключението, 
че описаните разпоредби и мерки 
като цяло има вероятност да 
постигнат спазване на настоящия 
регламент, ако бъдат осъществени 
така, както са описани;

Or. en

Обосновка

„Приемане“ е оценката на регулатора, че разпоредбите и мерките, описани в доклада 
за големи аварии,  като цяло ще постигнат спазване, ако бъдат приложени така, 
както са описани. За приемането не е нужно регулаторът да бъде убеден, че ще бъде 
постигнато спазване - потвърждение за това ще бъде получено чрез програми за 
оценка след приемането - инспекции, проучване и прилагане.

Изменение 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „начало на операциите“ означава:
момент във времето, в който 
инсталацията участва за първи път в 
операциите, за които е предназначена;

5. „начало на операциите“ означава:
момент във времето, в който 
инсталацията или свързаната 
инфраструктура участва за първи път 
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в операциите, за които е предназначена;

Or. en

Обосновка

В определението следва да се каже ясно, че началото на операциите е, когато 
протича нефт за първи път. Времето за предаване на оценката на безопасността се 
базира на тази дата.

Изменение 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „свързана инфраструктура“ означава:
морски съоръжения, тръбопровод или 
някаква друга инсталация над или под 
водната повърхност, използвани за 
транспортиране на нефт и газ до 
друга близка инсталация, 
производствена или складова база на 
брега, или за транспортиране и 
товарене на нефт на снабдителен 
танкер;

7. „свързана инфраструктура“ означава:
всички сондажи (и свързани 
конструкции, допълнителни части и 
уреди), свързани с инсталацията, и 
всички апарати или съоръжения по 
тръбопровода, намиращи се в 
рамките на 500 м. от главната 
конструкция на морската инсталация,
към която са свързани, както и всеки 
апарат или съоръжение във или 
прикачени към главната конструкция 
на морската инсталация;

Or. en

Изменение 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. морски съоръжения, тръбопровод или 
някаква друга инсталация над или под 
водната повърхност, използвани за 

7. морски съоръжения, тръбопровод или 
някаква друга инсталация над или под 
водната повърхност, използвани за 
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транспортиране на нефт и газ до друга 
близка инсталация, производствена или 
складова база на брега, или за 
транспортиране и товарене на нефт на 
снабдителен танкер;

транспортиране на нефт и газ до друга 
близка инсталация, производствена или 
складова база на брега, или за 
транспортиране и товарене на нефт на
снабдителен танкер, или плавателен 
съд, който е контейнер за газ;

Or. lt

Изменение 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 a. „лице“ означава всяко физическо 
или юридическо лице или група от 
такива лица;

Or. en

Изменение 160
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „процедура за даване на съгласие“ 
означава: процедура на всеобхватна 
оценка на цялата необходима 
информация във връзка с планираната 
от компетентния орган операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, която приключва с приемане на 
доклада за големи опасности от 
компетентния орган и липса на 
възражения по отношение на 
уведомленията за сондажни или 
комбинирани операции, представени от 

8. „процедура за даване на съгласие“ 
означава: процедура на всеобхватна 
оценка на цялата необходима 
информация във връзка с планираната 
от компетентния орган операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, която приключва с приемане на 
доклада за големи опасности от 
компетентния орган и липса на 
възражения от компетентния орган
по отношение на уведомленията за 
сондажни или комбинирани операции, 
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операторите; представени от операторите;

Or. en

Изменение 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „процедура за даване на съгласие“ 
означава: процедура на всеобхватна 
оценка на цялата необходима 
информация във връзка с планираната
от компетентния орган операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, която приключва с приемане на 
доклада за големи опасности от 
компетентния орган и липса на 
възражения по отношение на 
уведомленията за сондажни или
комбинирани операции, представени от 
операторите;

8. „процедура за даване на съгласие“ 
означава: процедура на всеобхватна 
оценка на цялата необходима 
информация във връзка с планирана от 
компетентния орган операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, която приключва с приемане на 
доклада за големи опасности и липса на 
възражения от компетентния орган
по отношение на уведомленията за 
комбинирани операции или 
уведомления за сондажи, представени 
от операторите;

Or. en

Изменение 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „зона на изключване“ означава:
участъкът около инсталацията, 
определен от държавата членка, в който 
е забранено да се извършват дейности, 
които не са свързани с нея;

9. „зона на безопасност“ означава:
участъкът около инсталацията или 
свързаната инфраструктура, 
определен от държавата членка, в който 
е забранено да се извършват дейности, 
които не са свързани с нея;

Or. en
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Изменение 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „разрешение за проучване“ 
означава: разрешение, предоставено 
от дадена държава-членка за 
проучване на нефт и газ в подземния 
слой на лицензирания участък, но не и 
за добив на нефт и газ за търговски 
цели;

заличава се

Or. en

Обосновка

Определението следва да бъде заличено, тъй като след изменението на член 4 става 
излишно.

Изменение 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „външен план за аварийно 
реагиране“ означава: местна, 
национална или регионална стратегия за 
предотвратяване разрастването или 
ограничаването на последствията от 
авария във връзка с операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, служеща си с всички налични 
ресурси в допълнение към тези, 
описани във вътрешните планове за 
аварийно реагиране;

11. „външен план за аварийно 
реагиране“ означава: местна, 
национална или регионална стратегия за 
предотвратяване разрастването или 
ограничаването на последствията от 
авария във връзка с операция по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони, служеща си с всички налични 
ресурси на оператора, включително
тези, описани във вътрешните планове 
за аварийно реагиране, както и 
всякакви допълнителни ресурси, 
предоставени от държавите членки;
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Or. en

Изменение 165
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „проверка от независима трета 
страна“ означава: оценка и 
потвърждение на валидността на 
конкретни писмени декларации, 
направени от физическо или 
юридическо лице, което не се намира 
под контрола или влиянието на 
автора на декларациите;

12. „ независима проверка“ означава:
писмена схема за гарантиране, чрез 
средствата, описани в член 15 и 
приложение ІІ, част 5, че
критичните елементи на 
безопасността и въпросното 
съоръжение са подходящи, или, 
когато предстои да бъдат осигурени, 
ще бъдат подходящи, и в случаите, 
когато вече са били осигурени, 
продължават да бъдат в добро 
техническо състояние.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията не е ясно дали се определя третата страна или 
схемата за проверка.

Изменение 166
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „проверка от независима трета 
страна“ означава: оценка и 
потвърждение на валидността на
конкретни писмени декларации,
направени от физическо или 
юридическо лице, което не се намира 
под контрола или влиянието на 

12. „ независима проверка“ означава:
оценка и потвърждение на валидността 
на това, което се разглежда от 
компетентно лице/компетентен 
орган, независим от дейността, 
която се разглежда, и управленческия 
метод на тези, чиято дейност се 
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автора на декларациите; проверява;

Or. en

Изменение 167
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „проверка от независима трета 
страна“ означава: оценка и 
потвърждение на валидността на 
конкретни писмени декларации, 
направени от физическо или 
юридическо лице, което не се намира 
под контрола или влиянието на 
автора на декларациите; „отрасъл“ 
означава:

12. „ независима проверка“ означава:
оценка и потвърждение на валидността 
на конкретни писмени декларации, 
направени от физическо или 
юридическо лице, което представя 
достатъчно гаранции за 
независимост;

(Настоящото изменение се прилага за 
целия разглеждан текст; приемането 
му ще наложи технически корекции в 
целия текст.)

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

пряко участват в морски нефтени и 
газови дейности съгласно настоящия 
регламент, или чиито действия са тясно 
свързани с тези операции;

Or. en

Обосновка

Определението е разширено, за да се гарантира, че не се изключват предприятия на 
държавите членки.

Изменение 169
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 170
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „инсталация“ означава:
производствена или непроизводствена 
инсталация;

14. „инсталация“ означава:
стационарно фиксирано или плаващо 
съоръжение или комбинация от 
съоръжения, постоянно свързани 
помежду си с мостове или други 
конструкции, използвани за морски 
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нефтени и газови операции или във 
връзка с тези операции;

Or. en

Изменение 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „инсталация“ означава:
производствена или непроизводствена 
инсталация;

14. „инсталация“ означава:
стационарно фиксирано или мобилно 
съоръжение или комбинация от 
съоръжения, постоянно свързани 
помежду си с мостове или други 
конструкции, използвани за морски 
нефтени и газови операции или във 
връзка с тези операции;

Or. en

Изменение 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „вътрешен план за аварийно 
реагиране“ означава: общ преглед, 
изготвен от оператори съгласно 
изискванията на настоящия регламент, 
относно мерките за предотвратяване 
разрастването или ограничаване на 
последствията от дадена авария във 
връзка с морски нефтени и газови 
операции в пределите на зоната за 
изключване около инсталацията;

15. „вътрешен план за аварийно 
реагиране“ означава: общ преглед, 
изготвен от оператори съгласно 
изискванията на настоящия регламент, 
относно мерките за предотвратяване 
разрастването или ограничаване на 
последствията от дадена авария във 
връзка с морски нефтени и газови 
операции;

Or. en
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Обосновка

Операторът следва да разполага с обстоен план за справяне с всички въздействия от 
голяма авария, свързана с операциите му, където и да настъпят тези въздействия.  
Следователно следва да се заличи изразът „в пределите на зоната за изключване 
около инсталацията“, тъй като операторите се отговорни за всяка авария, 
независимо дали тя се разпростира извън зоната на безопасност.

Изменение 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15 a. „лиценз“ означава разрешение, 
предоставящо изключителни права за 
целите на извършването на морски 
нефтени и газови операции;

Or. en

Обосновка

Следва да се определи понятието за лиценз, за да се осигури контекст на член 2, 
параграф 16 и параграф 17.

Изменение 174
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „лицензиран участък“ означава:
географският участък, за който се 
отнася разрешението съгласно 
Директива 94/22/ЕО;

16. „лицензиран участък“ означава:
географският участък, за който се 
отнася разрешението;

Or. en
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Обосновка

Ако бъде определено понятието за лиценз, няма нужда от позоваване на директивата.

Изменение 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „притежател на лиценз“ означава:
притежателят на разрешението за 
осъществяване на морски операции
съгласно Директива 94/22/ЕО;

17. „притежател на лиценз“ означава:
притежателят или съпритежателят
на разрешение за осъществяване на 
морски нефтени и газови операции;

Or. en

Обосновка

Ако бъде определено понятието за лиценз, няма нужда от позоваване на директивата.

Изменение 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

18. „голяма авария“ означава:
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a) експлозия, загуба на управлението 
на сондата, изпускане на 
въглеводороди или опасно вещество, 
включващи смъртни случаи или 
сериозно нараняване на лица;
б) инцидент, водещ до сериозни щети 
по инсталацията или нейните 
съоръжения, при който има 
непосредствен риск от смъртни 
случаи или сериозно нараняване на 
лица;
в) всяко друго събитие, водещо до 
смърт или сериозно нараняване на 
пет или повече лица, работещи на 
морска инсталация, на която е 
възникнал източникът на опасност, 
или ангажирани с дейност във връзка 
с нея;
г) всяка голяма екологична 
катастрофа;

Or. en

Обосновка

Тази точка е от особено значение, тъй като гарантира, че отделянето на 
въглеводород, което не води до смърт или нараняване, но може да нанесе значителни 
щети на околната среда, се включва в определението за голяма авария.

Изменение 177
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. „голяма авария“ означава:
възникването на пожар или експлозия, 
съществена загуба на управлението на 
сондата или съществено изпускане на 
въглеводороди в околната среда, 
съществени щети по инсталацията 
или нейните съоръжения, загуба на 
херметичност на инсталацията и всяко 

18. „голяма авария“ означава:
възникването на пожар или експлозия, 
съществена загуба на управлението на 
сондата или други неконтролирани 
събития, включително: (i) съществено 
изпускане на въглеводороди; (ii) загуба 
на херметичност на инсталацията; или 
(iii) смъртни случаи или сериозно 



PE494.690v01-00 52/287 AM\911374BG.doc

BG

друго събитие със смъртни случаи или 
сериозно нараняване на пет или повече 
лица, намиращи се или работещи във 
връзка с инсталацията;

нараняване.

Or. en

Изменение 178
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18 a. „голяма екологична 
катастрофа“ означава: инцидент, 
който има вероятност да доведе или е 
довел до съществени неблагоприятни 
изменения на околната среда съгласно 
Директива 2004/35/ЕО;
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Or. en

Обосновка

Ново определение, подсилващо определението за голяма авария.

Изменение 180
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „голяма опасност“ означава:
ситуация, която е възможно да прерасне 
в голяма авария;

19. „голяма опасност“ означава:
ситуация, която е възможно да прерасне 
или прераства в голяма авария;

Or. en

Изменение 181
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19 a. „съществено изменение“ 
означава, в случай на докладване на 
големи опасности, изменение на 
основанието, на което е бил приет 
оригиналният доклад, например 
изменение на основанието за мерките 
за контрол на риска, описани в 
доклада, и/или дали се изисква да се 
подобри адекватността им. Тук се 
включват физически модификации, 
наличие на нови знания или 
технологии и промени в 
оперативното управление. Дали едно 
изменение е съществено може да бъде 
определено от оператора или от 
компетентния орган;
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Or. en

Изменение 182
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

20. „непроизводствена инсталация“ 
означава: инсталация, която е различна 
от производствената инсталация;

Or. en

Обосновка

Изменение с цел изясняване и за да се гарантира, че плаващи хотели, плаващи складове 
и др. попадат в обхвата на настоящото законодателство.

Изменение 183
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 a. „морски“ означава: намиращ се 
във водите на държавите членки, 
включително техните изключителни 
икономически зони и в техните 
континентални шелфове по смисъла 
на Конвенцията по морско право на 
ООН (UNCLOS);

Or. en
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Изменение 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

21. „морски нефтени и газови операции“ 
означава: всички операции, свързани с 
проучването, добива или преработката 
на нефт и газ в морски райони. Това 
включва транспорт на нефт и газ през
свързана инфраструктура до морска
инсталация или подводна инсталация, 
но не транспортиране на нефт и газ 
от един бряг до друг, където 
свързаната инфраструктура само 
преминава през юрисдикцията на една 
държава членка;

Or. en

Изменение 185
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

21. „морски нефтени и газови операции“ 
означава: всички дейности в 
инсталациите или в свързаната 
инфраструктура, свързани с 
проучването, добива или преработката 
на нефт и газ в морски райони. Това 
включва транспорт на нефт и газ през
свързаната инфраструктура към или 
от морска инсталация или подводна 
инсталация;

Or. en
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Изменение 186
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

22. „оператор“ означава:

- притежателят на съответно 
разрешение или разрешително, 
издадено от публичен орган; или
- съпритежателят на разрешение или 
разрешително, издадено от публичен 
орган, и определен за оператор по 
силата на оперативно споразумение, 
сключено с другия/другите 
притежател/притежатели на 
разрешение или разрешително, или
- лице, което не е притежателят на 
разрешение или разрешително, 
издадено от публичен орган, но е 
определено за оператор по силата на 
оперативно споразумение, сключено с 
притежателя/притежателите на 
разрешение или разрешително;

Or. en

Изменение 187
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

производствена инсталация, 
операторът на непроизводствена 
инсталация или операторът на сондаж;

Or. en

Изменение 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз да стопанисва 
и управлява основните функции на 
дадена производствена инсталация;

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз да стопанисва 
и управлява основните функции на 
дадена производствена инсталация, и 
одобрено от държавата членка;

Or. en

Изменение 189
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз да стопанисва 
и управлява основните функции на 
дадена производствена инсталация;

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз да стопанисва 
и управлява основните функции на 
дадена производствена инсталация, а в 
отсъствието на такова лице, всеки 
притежател на лиценз;

Or. en
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Изменение 190
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз да стопанисва 
и управлява основните функции на 
дадена производствена инсталация;

23. „оператор на производствена 
инсталация“ означава: лице, назначено 
от притежателя на лиценз и 
оторизирано от компетентния орган 
да стопанисва и управлява основните 
функции на дадена производствена 
инсталация,

Or. ro

Изменение 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24. „собственик“ означава: лице, което 
има право по закон да контролира 
работата на непроизводствена 
инсталация;

24. „оператор на непроизводствена 
инсталация“ означава: лице, което има 
право по закон да контролира работата 
на непроизводствена инсталация и 
което е одобрено от държавата 
членка;

Or. en

Изменение 192
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

25. „добив на нефт и газ“ означава:
извличане на нефт и газ от подземния 
слой на лицензирания морски участък, 
включително преработка на нефт и газ в 
морски райони и транспортирането им 
през свързана инфраструктура, 
включително тръби, конструкции и 
устия на сондажа на морското дъно;

Or. en

Изменение 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. lt

Изменение 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. „разрешение за добив“ означава:
разрешение, предоставено от дадена 
държава-членка за добив на нефт и 
газ;

заличава се

Or. en

Изменение 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. „общественост“ означава: едно или 
повече физически или юридически
лица и, в съответствие с националното 
законодателство или практика, техните 
сдружения, организации или групи;

28. „общественост“ означава: едно или 
повече лица и, в съответствие с 
националното законодателство или 
практика, техните сдружения, 
организации или групи;

Or. en

Изменение 196
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

29. „отговорен орган“ означава (в 
контекста на аварийно реагиране на 
морско произшествие): основната
организация за спасителни дейности 
при извънредни ситуации на държава 
членка, отговорна за координиране на 
аварийно реагиране във връзка с 
конкретна голяма авария;
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Or. en

Обосновка

Операторът е отговорен за осъществяването на вътрешния план за аварийно 
реагиране.   Отговорният орган или органи (в зависимост от характера на аварията) 
имат координираща роля и отговарят за осъществяването на външния план за 
аварийно реагиране.  Следва също така да се отбележи, че може да има различни 
основни отговарящи за различни видове аварии.

Изменение 197
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. „риск“ означава: вероятността за 
конкретна последица, възникваща в 
конкретен период или при определени 
обстоятелства;

30. „риск“ означава: продуктът на
вероятността конкретно нежелано 
събитие да настъпи в конкретен 
период и сериозността на 
последиците от това събитие, в 
случай че то настъпи;

Or. en

Изменение 198
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. „риск“ означава: вероятността за
конкретна последица, възникваща в 
конкретен период или при определени 
обстоятелства;

30. „риск“ означава: комбинацията от
вероятността за възникване на дадено 
събитие и последствията от това 
събитие;

Or. en
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Изменение 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 30 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 a. „критични елементи на 
безопасността“ означава: такива 
части от една инсталация и такива 
части от съоръжението, в т.ч. 
компютърни програми, чиято 
неизправност би причинила или 
допринесла значително за голяма 
авария, или чиято цел е да 
предотвратяват или ограничават 
въздействието от голяма авария;

Or. en

Изменение 200
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. „подходящ“ означава: напълно 
подходящ за дадено изискване или 
ситуация и основаващ се на обективни 
доказателства и представен с анализ,
сравнение с подходящи стандарти или
други решения, използвани при 
сравними ситуации от други органи или 
сектора;

31. „подходящ“ означава: напълно 
подходящ за дадено изискване или 
ситуация и обективно подкрепян от 
едно или няколко от следното:
аргументиран анализ, оценка на риска, 
добри инженерни практики, или от 
позоваване на външни стандарти или
практики като например 
използването на подходящо решение
при сравними ситуации от други органи 
или сектора;

Or. en
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Изменение 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

32. „сондажна операция“ означава:
всяка операция, свързана със сондаж, 
която може да доведе до аварийно 
изпускане на материали, което има 
потенциала да причини голяма авария, 
включително пробиването на сондаж 
във връзка с морски нефтени и газови 
операции, ремонтът или изменението 
на сондажи, временното 
преустановяване на операциите и 
окончателното изоставяне на даден 
сондаж;

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да се отнася до сондажи, които може да нямат 
изрично предназначение за проучване или добив на въглеводороди.   Определението 
също така е изменено, за да се гарантира, че вниманието остава насочено към големи 
опасности.

Изменение 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

33. „оператор на сондаж“ означава:
лице, назначено да планира и 
осъществява сондажна операция и 
одобрено от държавата членка.

Or. en
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Обосновка

Невинаги притежателят на лиценз назначава оператора на сондаж.

Изменение 203
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите предприемат всички 
подходящи мерки за предотвратяване на 
големи аварии от операции по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони. Компетентните органи 
осъществяват надзор за изпълнение 
на това задължение от страна на 
операторите.

1. Операторите гарантират, че са 
взети всички подходящи мерки за 
предотвратяване на големи аварии от 
операции по добиването на нефт и газ в 
морски райони, на които те са 
оператори.

Or. en

Обосновка

Изменението отчита,че мерките могат да бъдат взети и от лица, различни от 
оператора.

Изменение 204
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите предприемат всички 
подходящи мерки за предотвратяване на 
големи аварии от операции по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони. Компетентните органи 
осъществяват надзор за изпълнение на 
това задължение от страна на 
операторите.

1. Операторите гарантират, че са 
взети всички подходящи мерки за 
предотвратяване на големи аварии от 
операции по добиването на нефт и газ в 
морски райони. Компетентните органи 
осъществяват надзор за изпълнение на 
това задължение от страна на 
операторите.
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Or. en

Изменение 205
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че всички 
лица, на които е възложено да 
изпълняват конкретни задачи на 
съответните инсталации, по подобен 
начин ще действат в съответствие с 
изискванията, изложени в настоящия 
регламент, по-специално с приложения 
IV и V към него. Операторите не се 
освобождават от задълженията си по 
настоящия регламент с факта, че 
действията или липсата на действия, 
които водят или допринасят за 
възникването на големи аварии, са 
извършени от такива лица или техния 
персонал.

2. Операторите предприемат всички 
разумни мерки да гарантират, че всички 
лица, на които е възложено да 
изпълняват конкретни задачи във връзка 
с инсталации или свързана 
инфраструктура, по подобен начин ще 
действат в съответствие с изискванията, 
изложени в настоящия регламент, по-
специално с приложения ІІ, IV и V към 
него. Операторите не се освобождават 
от задълженията си по настоящия 
регламент с факта, че действията или 
липсата на действия, които водят или 
допринасят за възникването на големи 
аварии, са извършени от такива лица 
или техния персонал.

Or. en

Изменение 206
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че всички 
лица, на които е възложено да 
изпълняват конкретни задачи на 
съответните инсталации, по подобен 
начин ще действат в съответствие с 
изискванията, изложени в настоящия 
регламент, по-специално с приложения 

2. Операторите предприемат всички 
разумни мерки да гарантират, че всички 
лица, на които е възложено да 
изпълняват конкретни задачи на 
съответните инсталации, по подобен 
начин ще действат в съответствие с 
изискванията, изложени в настоящия 
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IV и V към него. Операторите не се 
освобождават от задълженията си по 
настоящия регламент с факта, че 
действията или липсата на действия, 
които водят или допринасят за 
възникването на големи аварии, са 
извършени от такива лица или техния 
персонал.

регламент, по-специално с приложения 
IV и V към него. Операторите не се 
освобождават от задълженията си по 
настоящия регламент с факта, че 
действията или липсата на действия, 
които водят или допринасят за 
възникването на големи аварии, са 
извършени от такива лица или техния 
персонал.

Or. en

Изменение 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Отговорността за предприемане на мерки в случай на авария следва да носят 
операторите, а ролята на компетентните органи е да гарантират, че операторите 
предприемат тези мерки (това се включва в членове 8 и 19). Съображения за 
прекъсване на производството не следва да се отразяват на действията в отговор на 
голяма авария, когато първостепенен приоритет е човешкото здраве, следвано от 
въздействието върху околната среда.
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Изменение 208
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Операторите гарантират, че
нефтените и газови дейности в морски 
райони, попадащи под обхвата на
настоящата директива, се 
осъществяват въз основа на 
систематична и редовно актуализирана
оценка на риска, и при прилагане на 
мерките за контрол по такъв начин, че
остатъчните рискове от големи 
аварии да са допустими.

Or. en

Обосновка

Отговорността за оценка на риска следва да бъде носена от операторите.

Изменение 209
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 210
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Операторите гарантират най-
високото равнище на резултатност 
при предотвратяване на аварии и 
възстановяване на щети, което се 
равнява поне на резултатите от най-
добрите практики, включително 
достатъчно ресурси, равнища на 
безопасност за мобилизиране, време за 
разгръщане и време за изчистване и 
събиране на нефта и природния газ, за 
всички условия на работа.
Операторите гарантират, че 
екстремните условия на работа не 
застрашават нито 
предотвратяването на аварии, нито 
възстановяването на щетите.

Or. en

Изменение 211
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съображения за безопасност в рамките 
на разрешението за нефтени и газови 
дейности в морски райони съгласно 
Директива 94/22/ЕО

Съображения за безопасност и за 
опазване на околната среда, свързани 
с разрешения съгласно Директива 
94/22/ЕО

Or. en
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Обосновка

Заглавието следва да бъде изменено, за да обхване приложното поле на разрешенията.

Изменение 212
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решенията относно предоставянето на 
разрешения за нефтени и газови 
дейности в морски райони съгласно 
Директива 94/22/ЕО вземат предвид 
капацитета на кандидатите да отговарят 
на изискванията за конкретни дейности 
в рамките на това разрешение, което се 
изисква съгласно съответните 
разпоредби на законодателството на 
Съюза, по-специално в настоящия 
регламент.

1. Решенията относно предоставянето на
лицензи и други разрешения за нефтени 
и газови дейности в морски райони 
съгласно Директива 94/22/ЕО вземат 
предвид капацитета на кандидатите да 
отговарят на изискванията за конкретни 
дейности в рамките на този лиценз или
това разрешение, което се изисква 
съгласно съответните разпоредби на 
законодателството на Съюза, по-
специално в настоящия регламент. При 
вземането на такива решения 
органите надлежно отчитат 
ефективността на 
предотвратяването на аварии и 
капацитета за реагиране в извънредни 
ситуации, включително чрез 
използване на модели за анализ на 
невъзможността за реагиране при 
нефтен разлив.

Or. en

Изменение 213
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решенията относно предоставянето на 1. Решенията относно предоставянето на 
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разрешения за нефтени и газови 
дейности в морски райони съгласно 
Директива 94/22/ЕО вземат предвид 
капацитета на кандидатите да отговарят 
на изискванията за конкретни 
дейности в рамките на това 
разрешение, което се изисква съгласно 
съответните разпоредби на 
законодателството на Съюза, по-
специално в настоящия регламент.

разрешения съгласно Директива 
94/22/ЕО вземат предвид капацитета на 
кандидатите да отговарят на 
изискванията за планираните нефтени 
и газови дейности в морски райони, 
което се изисква съгласно съответните 
разпоредби на законодателството на 
Съюза, по-специално в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Текстът следва да бъде изменен, за да обхване приложното поле на разрешенията и 
да бъде приведен в съответствие с определенията.

Изменение 214
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В случай на конфликт 
лицензиращият орган съгласно 
Директива 94/22/EО няма предимство 
пред становищата на 
компетентните органи в областта 
на здравеопазването, безопасността и 
околната среда.

Or. en

Изменение 215
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Когато рисковете не могат да 
бъдат избегнати или управлявани до 
приемлива степен, компетентният 
орган отказва издаването на лиценз 
или разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони.

Or. en

Изменение 216
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, когато се оценява 
техническият и финансовият капацитет 
на лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, се обръща 
дължимото внимание на рисковете, 
опасностите и всяка друга свързана с 
това информация във връзка с 
въпросния участък и конкретния етап на 
операциите по проучване и добив,
включително на оценката за 
въздействие върху околната среда,
извършена съгласно Директива 
85/337/ЕИО, изменена. Надлежно се 
отчитат също така корпоративната 
отговорност в световен план по 
отношение на аварии или 
произшествия, в които кандидатът е 
замесен, включително прозрачността 
и ефективността на всички мерки за 
реагиране.

Or. en
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Обосновка

От голямо значение е да се вземе предвид корпоративната отговорност на 
кандидатите, включително и когато извършват дейност извън ЕС. Частта от 
параграфа, която засяга финансовото обезпечение, следва да се премести и да се 
добави като отделен параграф (вж. съответното изменение).

Изменение 217
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 218
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, лицензиращите 
органи оценяват дали техническият и 
финансовият капацитет на лицата, които 
кандидатстват за разрешение за нефтени 
и газови дейности в морски райони са 
пропорционални на рисковете, 
опасностите и всяка друга свързана с 
това информация във връзка с 
въпросния участък и конкретния етап на 
операциите по проучване и добив.
Надлежно се отчитат финансовите 
възможности на заявителите и 
възможността за покриване на 
отговорностите, които потенциално 
произтичат от въпросните нефтени и 
газови дейности в морски райони, по-
специално отговорността за екологични 
щети.

Преди предоставянето на разрешение 
лицензиращите органи провеждат 
консултации с компетентните 
органи съгласно настоящата 
директива.
Те вземат също така под внимание 
цялостната дейност на кандидата по 
отношение на безопасността и 
защитата на околната среда .

Or. en

Изменение 219
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, компетентните органи 
оценяват дали техническият и 
финансовият капацитет на лицата, които 
кандидатстват за разрешение за 
планирани нефтени и газови дейности в 
морски райони съгласно Директива 
94/22/ЕО са пропорционални на 
рисковете, опасностите и всяка друга 
свързана с това информация във връзка 
с лицензирания участък и конкретния 
етап на операциите по проучване и 
добив. Надлежно се отчитат 
финансовите възможности на 
заявителите, включително всяко 
финансово обезпечение и възможност за 
покриване на отговорностите, които 
потенциално произтичат от въпросните 
нефтени и газови дейности в морски 
райони, по-специално отговорността за 
екологични щети.

Държавите членки могат също да 
вземат предвид предишната дейност 
на кандидата по отношение на 
безопасността и защитата на 
околната среда , както и историята 
на кандидата, що се отнася до големи 
аварии, при които е било доказано, че 
той е носил отговорността и е 
проявил небрежност.

Or. en

Изменение 220
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По-специално, когато се оценява 
техническият и финансовият капацитет 
на лицата, които кандидатстват за 

2. По-специално, когато се оценява 
техническият и финансовият капацитет 
на лицата, които кандидатстват за 



AM\911374BG.doc 75/287 PE494.690v01-00

BG

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

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

Or. en

Изменение 221
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки гарантират, 
че лицензиращият орган предоставя 
разрешение единствено при условие, 
че е удовлетворен от представените 
от заявителя доказателства за 
подходящи мерки посредством 
финансово обезпечаване за поемане на 
отговорностите, които потенциално 
произтичат от неговите нефтени и 
газови дейности в морски райони, по-
специално отговорността за 
екологични щети. Финансовото 
обезпечение трябва да е валидно и 
ефективно преди да започнат 
сондажните операции. Лицата, 
които кандидатстват за разрешение 
за нефтени и газови дейности в 
морски райони, изцяло оповестяват 
доказателствата за своя финансов и 
технически капацитет, както и 
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всяка друга свързана с това 
информация във връзка с въпросния 
участък и конкретния етап на 
операциите по проучване и добив.
Компетентните органи правят тази 
информация публично достояние.

Or. en

Изменение 222
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки гарантират, 
че компетентният орган предоставя 
лиценз или разрешение единствено 
при условие, че е удовлетворен от 
предоставените от заявителя 
доказателства за подходящи мерки 
посредством финансово обезпечаване, 
на основата на определяни от 
държавите членки разпоредби, за 
поемане на отговорностите, които 
потенциално произтичат от 
неговите нефтени и газови дейности 
в морски райони, по-специално 
отговорността за екологични щети.
Финансовото обезпечение трябва да е 
валидно и ефективно преди да 
започнат сондажните операции.

Or. en

Изменение 223
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки гарантират, 
че лицензиращият орган предоставя 
разрешение единствено при условие, 
че е удовлетворен от представените 
от заявителя доказателства за това, 
че в миналото са били предприети 
или предстои да бъдат предприети 
подходящи мерки посредством 
финансово обезпечаване за поемане на 
отговорностите, които потенциално 
произтичат от неговите нефтени и 
газови дейности в морски райони.

Or. en

Изменение 224
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешения за морски операции за
проучване на нефт и газ и за операции 
за добив се предоставят отделно.

3. Операции за добив не се започват 
преди цялата съответна информация 
относно потенциалното въздействие 
върху околната среда и 
безопасността, която е станала 
известна в хода на проучването, е 
предоставена на компетентния орган 
и преди да е дадено съгласие.

Or. en

Изменение 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешения за морски операции за 
проучване на нефт и газ и за операции 
за добив се предоставят отделно.

3. Разрешения за морски операции за 
проучване на нефт и газ, отнасящи се 
до същия лицензиран участък, се 
предоставят постепенно, така че 
информацията, събрана в хода на 
проучвателната дейност, да може да 
бъде разгледана от лицензиращия 
орган преди разрешаването на 
операциите за добив.

Or. en

Обосновка

Текстът следва да се измени, за да се приведе в съответствие с определенията.

Изменение 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разрешения за проучвателни 
действия се предоставят единствено 
след извършване на оценка на 
околната среда, в съответствие с 
Директива 2001/42/EО и въз основа на 
констатациите на предварителни 
сеизмични, геофизични и геохимични 
проучвания.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 227
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Специално внимание се обръща на 
чувствителните от екологична 
гледна точка морска и крайбрежна 
среда, най-вече на екосистемите, 
играещи важна роля в смекчаването 
на изменението на климата и 
приспособяването към него, каквито 
са солените блата и пластове морска 
трева; както и на защитените 
морски територии, като например 
специални защитени територии
съгласно Директивата за 
местообитанията, специални 
защитени територии съгласно 
Директивата за птиците, както и на 
морските защитени територии, 
договорени от Общността или от 
съответните държави членки в 
рамките на международни или 
регионални споразумения, по които те 
са страни;

Or. en

Изменение 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директива 94/22/ЕО, при оценяване на 
техническия и финансов капацитет на 
лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, вземат 
предвид рисковете, опасностите и всяка 
друга информация, свързана със 
съответното местоположение и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив. По-специално се 
отчитат всички рискове и възможни 
въздействия върху уязвими ресурси в 
мрежата „Натура 2000“ и 
риболовните и туристическите 
дейности, както и каптирането на 
морска вода с цел обезсоляване и 
обществени доставки.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 229
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лицензиращите органи съгласно 
Директива 94/22/ЕО, при оценяване на 
техническия и финансов капацитет на 
лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, вземат 
предвид рисковете, опасностите и всяка 

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

друга информация, свързана със 
съответното местоположение и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив. Компетентните 
органи гарантират, че разпоредбите 
съгласно параграф 2 са 
пропорционални на подобни рискове, 
опасности и всяка друга съответна 
информация, свързани със 
съответното местоположение и 
конкретния етап на операциите.

Or. en

Изменение 230
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъде обърнато специално 
внимание на чувствителните от 
екологична гледна точка морска и 
крайбрежна среда, най-вече на 
екосистемите, играещи важна роля в 
смекчаването на изменението на 
климата и приспособяването към 
него, каквито са солените блата и 
пластове морска трева; както и на 
защитените морски територии, като 
например специални защитени 
територии съгласно Директивата за 
местообитанията, специални 
защитени територии съгласно 
Директивата за птиците, както и на 
морските защитени територии, 
договорени от Общността или от 
съответните държави членки в 
рамките на международни или 
регионални споразумения, по които 
те са страни;

Or. en
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Изменение 231
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Лицата, които кандидатстват за 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, изцяло 
оповестяват доказателствата за 
своя финансов и технически 
капацитет, както и всяка друга 
свързана с това информация във 
връзка с въпросния участък и 
конкретния етап на операциите по 
проучване и добив. Компетентните 
органи правят тази информация 
публично достояние.

Or. en

Изменение 232
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Когато вземат решение дали да 
дадат разрешение за морски нефтени 
и газови дейности съгласно Директива 
94/22/ЕО, лицензиращите органи 
обръщат специално внимание на 
всички чувствителни в екологично 
отношение морски и крайбрежни 
околни среди, много от които 
изпълняват важна роля за 
смекчаването на изменението на 
климата.

Or. en
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Изменение 233
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Когато вземат решение дали да 
дадат разрешение за морски нефтени 
и газови дейности съгласно Директива 
94/22/ЕО, лицензиращите органи 
обръщат специално внимание на 
всички чувствителни в екологично 
отношение морски и крайбрежни 
околни среди, много от които 
изпълняват важна роля за 
смекчаването на изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 234
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. държавите членки не разрешават 
каквито и да било морски дейности 
по проучване и добив на въглеводород в 
Арктика.

Or. en

Изменение 235
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4 б. До [една година след приемането 
на регламента] Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно наличността на 
продукти за финансово обезпечение и 
предложения за мерки, улесняващи 
осигуряването на финансово 
обезпечение.

Or. en

Изменение 236
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на обществеността в 
процедурите за предоставяне на 
разрешение

Участие на обществеността съгласно 
Директива 2001/42/EО, Директива 
85/337/ЕИО, Директива 92/43/ЕИО и 
Директива 79/409/ЕИО

Or. en

Обосновка

Участието на обществеността вече се предвижда съгласно Директивата за СЕО, 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (85/337/ЕИО), 
Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците 
(79/409/ЕИО).  С изключение на съществуващите изисквания, участието на 
обществеността на етапа на даване на разрешение се счита за ненужно и 
неподходящо. За да се избегнат неоправдани тежести за регулаторните органи и 
индустрията, член 5 следва да се ограничи до съществуващите изисквания съгласно 
Директивата.

Изменение 237
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат разпоредбите за 
участие на обществеността в 
контекста на прилагане на 
Директива 85/337/ЕИО, изменена,
държавите членки гарантират, че на
обществеността се дават своевременно 
реални възможности за участие в 
процедурите по даване на разрешения в 
тяхната юрисдикция в съответствие с 
изискванията, предвидени в приложение 
I към настоящия регламент.
Процедурите са предвидените в 
приложение II към Директива 
2003/35/ЕО.

Or. en

Изменение 238
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 239
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да определят 
по-подробни процедури за информиране 
на обществеността и за консултации с 
нея.

2. Държавите членки с нефтени и 
газови дейности в морски райони под 
тяхна юрисдикция могат да определят 
по-подробни процедури за информиране 
на обществеността и за консултации с 
нея.

Or. en

Изменение 240
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на информация на обществеността трябва да зачита 
икономическите и стратегическите интереси на оператора.

Изменение 241
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 242
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Достъп до правосъдие

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Инсталациите и свързаната 
инфраструктура се експлоатират само 
в лицензираните участъци от 
притежателите на лиценз или от 
субекти, които операторите са 
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държавите членки. определили за тази дейност и които са 
одобрени от държавите членки.

Or. en

Изменение 245
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Лицензът гарантира, че 
назначеният оператор е способен да 
изпълнява задоволително функциите 
и задълженията съгласно 
изискванията на настоящия 
регламент и предприема всички 
разумни мерки да гарантира, че 
функциите и задълженията се 
поемат в съответствие с тези 
изисквания.

Or. en
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Обосновка

Предлага се нов параграф, за да се подчертае отговорността на притежателя на 
лиценз по отношение на способностите, функциите и задълженията на оператора.

Изменение 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че компетентният орган
прецени, че субектът, назначен от 
притежателя на лиценз не е 
квалифициран да действа като 
оператор на инсталация, или като 
оператор на сондаж, притежателят 
на лиценз поема всички задължения на 
оператор съгласно настоящия 
регламент.

2. В случай че компетентният орган
информира лицензиращия орган на 
държавата членка, че операторът не 
е квалифициран да извършва 
съответните функции и задължения, 
лицензиращият орган уведомява 
притежателя на лиценз за това;
поема отговорността за 
изпълняването на функциите и 
задълженията; и определя във 
възможно най-кратък срок заместник 
на оператора.

Or. en

Обосновка

Замисълът навярно е задълженията да се поемат от притежателя на лиценз, когато 
компетентният орган прецени, че дадено лице не е квалифицирано да действа като 
оператор.  Често обаче лицензът се притежава от група от дружества, а не от 
отделно лице или дружество.  Подобна групировка не би била винаги приемлива като 
оператор и може да се настоява отговорността да се носи от отделно юридическо 
лице.

Изменение 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инсталации съгласно параграф 1 не 
могат да започнат или да продължат да 
извършват операции без да е представен 
доклад за големи опасности съгласно
условията и сроковете, упоменати в
членове 10 и 11, и приет от 
компетентния орган съгласно 
настоящия регламент.

3. Инсталации съгласно параграф 1 не 
могат да започнат или да продължат да 
извършват операции в лицензираните 
участъци, без да е представен доклад за 
големи опасности съгласно членове 10 и 
11, и приет от компетентния орган 
съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сондажни и комбинирани операции 
не могат да бъдат предприемани, ако 
докладът за големи опасности за 
дадения обект не е приет съгласно 
параграф 3 от настоящия член. Освен 
това операции не могат да започват и да 
се извършват без да е представено 
уведомление за сондажни или
комбинирани операции съгласно
условията и сроковете, упоменати в
членове 13 и 14, на компетентния орган, 
или ако компетентният орган направи 
възражения относно съдържанието на 
уведомлението.

4. Комбинирани операции или
сондажни операции не могат да бъдат 
предприемани, ако докладът за големи 
опасности за дадения обект не е приет 
съгласно параграф 3 от настоящия член.
Освен това операции не могат да 
започват и да се извършват без да е 
представено уведомление за 
комбинирани операции или 
уведомление за сондаж съгласно 
членове 13 и 14, на компетентния орган, 
или ако компетентният орган направи 
възражения относно съдържанието на 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

Определението следва да бъде изготвено повторно за по-голяма яснота, както и да се 
заличи позоваването на „условия и срокове“, което е излишно.
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Изменение 250
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Притежателят на лиценз носи 
отговорност за предотвратяване и 
отстраняване на щетите, нанесени на 
околната среда, съгласно Директива 
2004/35/ЕО, причинени от морските 
нефтени и газови дейности, 
извършвани от притежателя на лиценз 
или всяко лице, което участва в 
морските нефтени и газови операции 
въз основа на договор с притежателя на 
лиценз. Процедурата за даване на 
съгласие за операции съгласно 
настоящия регламент не засяга 
отговорността на притежателя на 
лиценз.

1. Притежателят на лиценз носи 
отговорност за предотвратяване и 
отстраняване на щетите, нанесени на 
околната среда, съгласно Директива 
2004/35/ЕО, причинени от морските 
нефтени и газови операции, извършвани 
от притежателя на лиценз или
оператора, който участва в морските 
нефтени и газови операции въз основа 
на договор с притежателя на лиценз.

Or. en

Изменение 251
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национален компетентен орган Компетентен орган

Or. en

Изменение 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки с нефтени и газови
дейности в морски райони под тяхна 
юрисдикция определят компетентен 
орган, отговорен за задълженията,
изложени в настоящия регламент.

1. Държавите членки с нефтени и газови
операции в морски райони под тяхна 
юрисдикция определят компетентен 
орган, отговорен за задълженията,
свързани с обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, определен 
съгласно параграф 1, отговаря за
изпълнение на следните задължения:

2. Компетентният орган, определен 
съгласно параграф 1, отговаря най-
малкото за изпълнението на следните 
задължения:

Or. en

Изменение 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) наблюдаване на спазването на тези 
законодателни разпоредби от страна 
на операторите и собствениците 
чрез извършване на инспекции и
разследвания и предприемане на 
действия по прилагане на 
законодателството;

Or. en
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Изменение 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган се устройва
в съответствие с разпоредбите на член 
19, така че да осигурят независимо 
изпълнение на потенциално 
конфликтни задължения, експертни 
умения и обща ефективност при 
регламентиране на нефтените и 
газови дейности в морски райони.

3. Компетентните органи, които 
изпълняват задължения по силата на
настоящия регламент, са 
функционално независими от 
органите на държавите членки, 
които изпълняват функции, свързани 
с икономическото развитие на 
държавата членка, по-специално 
предоставянето на разрешения в 
съответствие с Директива 94/22/EО и 
определянето на политиката по 
отношение на произтичащите от 
това приходи и събирането им.

Or. en

Обосновка

Изискването компетентните органи да бъдат функционално независими от органите, 
отговорни за предоставянето на разрешения и определянето на политиката по 
отношение на произтичащите от това приходи и събирането им, е много важно и 
представлява основната поука, извлечена от катастрофата в Мексиканския залив.

Изменение 256
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите ресурси на компетентния 
орган, за да може той да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент.

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите ресурси на компетентния 
орган, за да може той да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент. Те създават подходящ 
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механизъм за наблюдение с цел
упражняване на надзор върху 
независимостта и ефективността на 
компетентния орган и предприемат 
всички необходими мерки за тяхното 
подобряване.

Or. en

Изменение 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите ресурси на
компетентния орган, за да може той 
да изпълнява задълженията си по
настоящия регламент.

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите човешки и финансови
ресурси на компетентните органи, за 
да може те да изпълняват
задълженията си съобразно с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 258
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите ресурси на компетентния 
орган, за да може той да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент.

4. Държавите членки с нефтени и 
газови дейности в морски райони под 
тяхна юрисдикция,осигуряват 
необходимите ресурси на компетентния 
орган, за да може той да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 259
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват 
необходимите ресурси на компетентния 
орган, за да може той да изпълнява 
задълженията си по настоящия 
регламент.

4. Държавите членки осигуряват
наличие на необходимите правомощия 
и ресурси на компетентния орган, за да 
може той да изпълнява задълженията си 
по настоящия регламент.

Or. ro

Изменение 260
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Контрол от страна на Агенцията
върху морската безопасност
1. Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA) или друга 
новосъздадена за целта агенция, 
наричана по-нататък „Агенцията“, 
предоставя на Комисията и на 
държавите членки техническа и 
научна помощ с цел да гарантира 
свеждане до минимум на рисковете и 
правилно прилагане на 
законодателството на Общността в 
областта на безопасността при 
нефтените и газови дейности в 
морски райони.
2. Агенцията гарантира, че 
държавите членки изцяло се 
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съобразяват с всички разпоредби на 
настоящия регламент, посредством 
мерки, включващи одити на 
компетентните органи и оценки на 
националните разпоредби за 
процесите на даване на разрешение и 
на аварийно реагиране.
3. В допълнение към това Агенцията 
има следните отговорности в 
областта на аварийното реагиране:
и) да оказва помощ на държавите 
членки и на Комисията при 
установяване и наблюдаване на 
размера на даден нефтен разлив и 
екологичните последици от него, 
както и рисковете за безопасността, 
произлизащи от инсталациите или 
от плавателни съдове, намиращи се в 
близост до тях ;
ii) да оказва помощ на държавите 
членки с дейности по възстановяване 
на щетите и почистване и да 
координира трансграничното 
аварийно реагиране вследствие на 
голяма авария, включително в 
случаите на трансгранични 
последици отвъд териториалните 
води на ЕС;
iii) да оказва помощ на държавите 
членки при проучвания относно 
дадена авария, свързана с нефтени и 
газови инсталации в морски райони, 
включително проверки на 
коригиращите действия;
4. Агенцията насърчава високи 
стандарти за безопасност и най-
добри практики за нефтени
и газови дейности в морски райони в 
международен мащаб посредством 
подходящи регионални и световни 
форуми.

Or. en
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Изменение 261
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Контрол от страна на Агенцията 

върху морската безопасност
1. Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA) или друга 
новосъздадена за целта агенция, 
наричана по-нататък „Агенцията“, 
предоставя на Комисията и на 
държавите членки техническа и 
научна помощ с цел да гарантира 
свеждане до минимум на рисковете и 
правилно прилагане на 
законодателството на Общността в 
областта на безопасността при 
нефтените и газови дейности в 
морски райони.
2. Агенцията преразглежда 
разрешенията по отношение на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, извършва одити на 
компетентните органи и упражнява 
надзор върху инспекциите, както и 
мерките за реагиране при извънредна 
ситуация на държавите членки.
3. В допълнение към това Агенцията 
има следните отговорности в 
областта на аварийното реагиране:
и) да оказва помощ на държавите 
членки и на Комисията при 
установяване и наблюдаване на 
размера на даден нефтен разлив и 
екологичните последици от него, 
както и рисковете за безопасността, 
произлизащи от инсталациите или 
от плавателни съдове, намиращи се в 
близост до тях ;
ii) да оказва помощ на държавите 
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членки с дейности по възстановяване 
на щетите и почистване и да 
координира трансграничното 
аварийно реагиране вследствие на 
голяма авария, включително в 
случаите на трансгранични 
последици отвъд териториалните 
води на ЕС;
iii) да оказва помощ на държавите 
членки при проучвания относно 
дадена авария, свързана с нефтени и 
газови инсталации в морски райони, 
включително проверки на 
коригиращите действия;
Агенцията насърчава високи 
стандарти за безопасност и най-
добри практики за нефтени и газови 
дейности в морски райони в 
международен мащаб посредством 
подходящи регионални и световни 
форуми.

Or. en

Изменение 262
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а (нов)
Контрол от страна на Агенцията 
върху морската безопасност
1. Европейската агенция за морска 
безопасност (EMSA) или друга 
новосъздадена за целта агенция, 
наричана по-нататък „Агенцията“, 
предоставя на Комисията и на 
държавите членки техническа и 
научна помощ с цел да гарантира 
свеждане до минимум на рисковете и 
правилно прилагане на 
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законодателството на Общността в 
областта на безопасността при 
нефтените и газови дейности в 
морски райони.
2. Агенцията гарантира, че 
държавите членки изцяло се 
съобразяват с всички разпоредби на 
настоящия регламент, посредством 
мерки, включващи одити на 
компетентните органи и оценки на 
националните разпоредби за 
процесите на даване на разрешение и 
на аварийно реагиране.
3. Агенцията насърчава високи 
стандарти за безопасност и най-
добри практики за нефтени и газови 
дейности в морски райони в 
международен мащаб посредством
подходящи регионални и световни 
форуми.

Or. en

Изменение 263
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Европейска агенция за морска 

безопасност (EMSA)
EMSA има следните отговорности:
1. да упражнява надзор върху 
инспекциите, както и мерките за 
реагиране при извънредна ситуация на 
държавите членки.
2. Във връзка с аварийното реагиране:
а) да оказва помощ на държавите 
членки и на Комисията при 
установяване и наблюдаване на 
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размера на даден нефтен разлив и 
екологичните последици от него, 
както и рисковете за безопасността, 
произлизащи от инсталациите или 
от плавателни съдове, намиращи се в 
близост до тях ;
б) да оказва помощ на държавите 
членки с дейности по възстановяване 
на щетите и почистване и да 
координира трансграничното 
аварийно реагиране вследствие на 
голяма авария, включително в 
случаите на трансгранични 
последици отвъд териториалните 
води на ЕС;
в) да оказва помощ на държавите 
членки при проучвания относно 
дадена авария, свързана с нефтени и 
газови инсталации в морски райони, 
включително проверки на 
коригиращите действия;
3. Насърчаване на високи стандарти 
за безопасност и най-добри практики 
за нефтени и газови дейности в 
морски райони в международен мащаб 
посредством подходящи регионални и 
световни форуми.

Or. en

Изменение 264
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Задачи на Европейската агенция за 

морска безопасност
Европейската агенция за морска 
безопасност:
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и) подпомага държавите членки и 
Комисията при установяване и 
наблюдаване на размера и 
въздействието върху околната среда 
на даден нефтен/газов разлив;
ii) подпомага държавите членки при 
подготовката и изпълнението на 
плановете за аварийно реагиране след 
голяма авария, особено когато 
съществуват трансгранични ефекти, 
включително в случая на 
трансгранично въздействие отвъд 
границите на водите на Съюза.

Or. en

Изменение 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случай на планирана 
производствена инсталация –
уведомление за проекта в съответствие с 

а) в случай на планирана 
производствена инсталация –
уведомление за проекта в съответствие с 
минималните изисквания на 
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изискванията на приложение II, част 1; приложение II, част 1;

Or. en

Изменение 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за големи опасности, в
който се съдържат подробните 
данни, упоменати в член 10 или член 
11;

б) в случай че съществуваща 
производствена инсталация трябва 
да бъде преместена на ново място за 
производство, където да бъде 
експлоатирана, уведомление за 
промяна на местоположението в
съответствие с изискванията на 
приложение ІІ, част 1;

Or. en

Изменение 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вътрешен план за аварийно 
реагиране съгласно член 12, включен в 
доклада за големи опасности;

в) доклад за големи опасности, в който 
се съдържат подробните данни, 
упоменати в член 10;

Or. en

Обосновка

Предлага се тези изисквания да бъдат прехвърлени в приложение ІІ, където се намира 
подробният списък на изискваната информация
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Изменение 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) преглед на политиката на 
оператора за предотвратяване на 
големи аварии съгласно член 18, 
включен в доклада за големи 
опасности

заличава се

Or. en

Обосновка

Предлага се тези изисквания да бъдат прехвърлени в приложение ІІ, където се намира 
подробният списък на изискваната информация

Изменение 270
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доказателство за финансовото 
обезпечение на оператора.

Or. en

Изменение 271
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доказателство за финансовото 
обезпечение на оператора.
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Or. en

Изменение 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган получава 
уведомлението за проекта не по-късно 
от 24 седмици преди планираното 
предаване на доклад за големи 
опасности за планираната операция.

2. Съгласно преходните разпоредби в 
член 39, операторът на 
непроизводствена  инсталация 
представя на компетентния орган 
доклад за големи опасности, в който се 
съдържат подробните данни, 
упоменати в член 11.

Or. en

Изменение 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът за големи опасности се 
предава на компетентния орган в 
срока, указан от компетентния орган, 
но не по-късно от 12 седмици преди 
планираното начало на операцията.

3. Компетентният орган получава 
уведомление за проекта на 
достатъчно ранен етап на 
предложения проект, за да може 
операторът да вземе предвид всички 
въпроси, повдигнати от 
компетентния орган по време на 
изработването на окончателния 
проект и изготвянето на доклада за
големи опасности.

Or. en
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Изменение 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Компетентният орган получава 
уведомление за промяна на 
местоположението на достатъчно 
ранен етап на предложения проект, 
за да може операторът да вземе 
предвид всички въпроси, повдигнати 
от компетентния орган по време на 
изготвянето на доклада за големи
опасности.

Or. en

Изменение 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. Когато дадена съществуваща 
производствена инсталация предстои 
да навлезе във водите на държава 
членка или да ги напусне, 
съответните компетентни органи се 
уведомяват писмено преди датата, на 
която производствената инсталация 
ще навлезе във водите на държавата 
членка или ще ги напусне.

Or. en

Изменение 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 в. Ако има съществено изменение на 
уведомлението за проекта или за 
промяната на местоположението 
преди предаването на доклада за 
големи опасности, компетентният 
орган се уведомява за промяната във 
възможно най-кратък срок.

Or. en

Изменение 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 г. Компетентният орган получава 
доклада за големи опасности не по-
късно от 24 седмици преди 
планираното начало на операцията 
или в определения от компетентния 
орган срок.

Or. en

Изменение 278
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад за големи опасности на 
производствена инсталация

Не се отнася до българския текст

Or. en
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Обосновка

Не се отнася до българския тест

Изменение 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация съдържа 
най-малко подробната информация, 
упомената в приложение II, части 2 и 5,
и трябва да бъде преработен, ако е 
целесъобразно. При изготвянето на 
доклада за големи опасности се 
провеждат консултации с 
представители на работниците.

Or. en

Изменение 280
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация съдържа 
подробната информация, упомената в 
приложение II, части 2 и 5, както и 
доказателства, че становищата на 
представителите на работниците са 
взети под внимание.

Or. en



PE494.690v01-00 110/287 AM\911374BG.doc

BG

Изменение 281
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай че трябва да бъдат 
направени изменения на 
производствената инсталация, което би 
променило значително риска по 
отношение на големи аварии, или 
предстои стационарна производствена 
инсталация да бъде демонтирана, 
докладът за големи опасности на 
производствената инсталация подлежи 
на изменение в съответствие с
минималните изисквания, упоменати 
в приложение II, част 6, и предаване на 
компетентния орган.

Or. en
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Обосновка

В този член следва да се предвиди изискване за рутинно преразглеждане на доклада за 
големи опасности, за да се поддържа актуалността му. Тъй като мобилните 
инсталации не се демонтират на място, това изискване следва да се прилага само за 
стационарни производствени инсталации.

Изменение 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
компетентният орган изисква 
допълнителна информация или 
коригиране на предадените 
документи.

4. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
операторът, по искане на 
компетентния орган, предоставя 
такава информация и при 
необходимост нанася нужните 
промени в предадения доклад за 
големи опасности.

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде изменен, така че задължението да бъде на оператора, а не на 
компетентния орган.

Изменение 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Измененият доклад за големи 
опасности на дадена производствена 
инсталация съгласно параграф 3 се 
представя на компетентния орган в 
срока, указан от последния, но не по-

5. Измененият доклад за големи 
опасности на дадена производствена 
инсталация съгласно параграф 3 се 
представя на компетентния орган не по-
късно от 12 седмици преди да започнат 
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късно от 6 седмици преди да започнат 
планираните работи. Планираните 
работи не могат да започнат преди 
компетентният орган да е приел 
изменения доклад за големи опасности 
за производствената инсталация.

планираните работи, или в определен 
от компетентния орган срок..
Каквито и да било предложени 
изменения на процедурите и мерките 
в актуалния доклад за големи 
опасности не намират приложение
преди компетентният орган да е приел 
изменения доклад за големи опасности 
за производствената инсталация.

Or. en

Изменение 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация подлежи на 
периодично преразглеждане от страна 
на оператора най-малко веднъж на всеки 
5 години или по-често съгласно 
изискванията на компетентния орган, 
като резултатите от това 
преразглеждане се изпращат на 
компетентния орган.

6. Докладът за големи опасности на 
производствена инсталация подлежи на 
периодично преразглеждане от страна 
на оператора най-малко веднъж на всеки 
5 години или по-често, съгласно 
изискванията на компетентния орган.
Обобщение на това преразглеждане се
изпраща на компетентния орган в 
рамките на 28 дни след 
приключването на преразглеждането 
или, ако преразглеждането е било по 
искане на компетентния орган – в 
определен от компетентния орган 
срок.

Or. en

Изменение 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация съдържа 
най-малко подробната информация, 
упомената в приложение II, части 3 и 5,
и трябва да бъде преработен, ако е 
целесъобразно. При изготвянето на 
доклада за големи опасности се 
провеждат консултации с 
представители на работниците.

Or. en

Обосновка

В този член следва да се предвиди изискване за рутинно преразглеждане на доклада за 
големи опасности, за да се поддържа актуалността му.

Изменение 287
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация съдържа 
подробната информация, посочена в 
приложение II, части 3 и 5, както и 
доказателства, че становищата на 
представителите на работниците са 
взети под внимание.

Or. en

Изменение 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В случай че трябва да бъдат 
направени изменения на 
непроизводствената инсталация, което 
би променило значително риска по 
отношение на големи аварии, или 
предстои стационарна 
непроизводствена инсталация да бъде 
демонтирана, докладът за големи 
опасности на непроизводствената 
инсталация подлежи на изменение в 
съответствие с минималните 
изисквания, упоменати в приложение 
II, част 6, и се предава на компетентния 
орган.

Or. en

Обосновка

Тъй като мобилните инсталации не се демонтират на място, това изискване следва 
да се прилага само за стационарни производствени инсталации.

Изменение 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При стационарна непроизводствена 
инсталация, на компетентния орган се 
предава изменен доклад за големи 
опасности съгласно параграф 2 в срока, 
указан от компетентния орган, но не 
по-късно от 2 седмици преди да 
започнат планираните работи.
Планираните работи не могат да 
започнат преди компетентният орган 
да е приел изменения доклад за големи 
опасности за непроизводствената
инсталация.

3. При стационарна непроизводствена 
инсталация на компетентния орган се 
предава изменен доклад за големи 
опасности съгласно параграф 2 не по-
късно от 12 седмици преди да започнат 
планираните работи или в определен от 
компетентния орган срок. Каквито и 
да било предложени изменения на 
процедурите и мерките в актуалния 
доклад за големи опасности не 
намират приложение преди 
компетентният орган да е приел 
изменения доклад за големи опасности 
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за производствената инсталация.

Or. en

Изменение 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При мобилна непроизводствена 
инсталация, на компетентния орган се 
предава изменен доклад за големи 
опасности съгласно параграф 2 в срока, 
указан от компетентния орган, но в 
никакъв случай не по-късно от 2
седмици преди срока за начало на 
работа на инсталацията. Инсталацията 
не може да започне работа преди 
компетентният орган да е приел доклада 
за големи опасности за 
непроизводствената инсталация.

4. При мобилна непроизводствена 
инсталация на компетентния орган се 
предава изменен доклад за големи 
опасности съгласно параграф 2 не по-
късно от 12 седмици преди срока за 
начало на работа на инсталацията или в 
определен от компетентния орган 
срок. Инсталацията не може да започне 
работа преди компетентният орган да е 
приел доклада за големи опасности за 
непроизводствената инсталация.

Or. en

Изменение 291
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
компетентният орган изисква 
допълнителна информация или 
коригиране на предадените 
документи.

5. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
операторът, по искане на 
компетентния орган, предоставя 
такава информация и при 
необходимост нанася нужните 
промени в предадения доклад за 
големи опасности.
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Or. en

Изменение 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
компетентният орган изисква 
допълнителна информация или
коригиране на предадените 
документи.

5. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 
опасности да бъде одобрен,
операторът, по искане на 
компетентния орган, предоставя 
такава информация и при 
необходимост нанася нужните 
промени в предадения доклад за 
големи опасности.

Or. en

Обосновка

Този член следва да бъде изменен, така че задължението да бъде на оператора, а не на 
компетентния орган.

Изменение 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация подлежи 
на периодично преразглеждане от 
страна на оператора най-малко веднъж 
на всеки 5 години или по-често, 
съгласно изискванията на компетентния 
орган. Резултатите от това 
преразглеждане се изпращат на 
компетентния орган.

6. Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация подлежи 
на периодично преразглеждане от 
страна на оператора най-малко веднъж 
на всеки 5 години или по-често, 
съгласно изискванията на компетентния 
орган. Обобщение на това 
преразглеждане се изпраща на 
компетентния орган в рамките на 28 
дни след приключването на 
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преразглеждането или, ако 
преразглеждането е било по искане на 
компетентния орган – в определен от 
компетентния орган срок.

Or. en

Изменение 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите изготвят вътрешни 
планове за аварийно реагиране, като 
вземат предвид оценките на риска от 
големи аварии, извършени при 
изготвянето на последния актуален 
доклад за големи опасности. В случай 
на пробиване на сондаж от мобилна 
непроизводствена инсталация,
оценката на риска съгласно 
уведомлението за сондажа следва да 
се включи в плана за аварийно 
реагиране на инсталацията.

1. Операторите изготвят вътрешни 
планове за аварийно реагиране, като 
вземат предвид оценките на риска от 
големи аварии, извършени при 
изготвянето на последния актуален 
доклад за големи опасности. В случай 
на пробиване на сондаж от мобилна 
непроизводствена инсталация,
вътрешният план за аварийно 
реагиране се предава на компетентния 
орган заедно със съответното 
уведомление за сондажа.

Or. en

Изменение 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При производствени и 
непроизводствени инсталации
вътрешният план за аварийно 
реагиране се предава на компетентния 
орган като част от доклада за големи 
опасности.

2. При производствени и 
непроизводствени инсталации
операторът предава вътрешния план 
за аварийно реагиране на компетентния 
орган заедно с доклада за големи 
опасности.
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Or. en

Изменение 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При непроизводствени инсталации 
за сондажни операции, при които има 
изменение на вътрешния план за 
аварийно реагиране поради особения 
характер на местоположението на 
сондажа, следва да се уведоми 
компетентният орган за това 
изменение на вътрешния план за 
аварийно реагиране, когато се предава 
уведомлението за сондажа.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф не е необходим, тъй като в член 12, параграф 1 е предвидено планът да 
се предава при всяка оценка на риска в съответствие с уведомлението за сондаж.

Изменение 297
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Операторите привеждат 
доказателство, че имат на 
разположение оборудване за 
овладяване на потенциални разливи, 
което да позволява навременно 
разгръщане в случай на голяма авария.

Or. en
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Изменение 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. На разположение има оборудване 
за овладяване на всички потенциални 
разливи, което позволява навременно 
разгръщане в случай на голяма авария.

Or. en

Обосновка

Алтернативно предложение за изменение 35 от проектодоклада на г-н Belet.
Оборудване може да се транспортира по въздуха, така че„ близост“ не е непременно 
подходяща.

Изменение 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 21 дни преди 
началото на сондажната операция,
операторът на сондажа изпраща на 
компетентния орган уведомление с 
подробна информация за проекта на 
сондажа и неговата работа в 
съответствие с изискванията на 
приложение II, част 4.

1. Операторът на сондажа изпраща на 
компетентния орган уведомление с 
подробна информация за проекта на 
сондажа и предложените сондажни 
операции в съответствие с
минималните изисквания на 
приложение ІІ, част 4, не по-късно от 
21 дни преди да започнат 
сондажните операции или в определен 
от компетентния орган срок.

Or. en
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Изменение 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган разглежда 
уведомлението и предприема действия,
каквито смята за необходими, преди
сондажната операция да може да
започне.

2. Компетентният орган разглежда 
уведомлението и ако счита за 
необходимо, предприема подходящи
действия, преди сондажните операции
да може да започнат.

Or. en

Изменение 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторът на сондажа незабавно 
уведомява компетентния орган за всяка 
съществена промяна в подробната 
информация от уведомлението за 
сондажа и едновременно с това 
информира независимия инспектор на 
сондажа съгласно член 15, точка 3б.

3. Операторът на сондажа незабавно 
уведомява компетентния орган за всяка 
съществена промяна в подробната 
информация от уведомлението за 
сондажа. Операторът на сондажа
привлича независимия проверител в 
съответствие с член 15, параграф 3, 
буква б).

Or. en

Обосновка

Поредицата от действия е нелогична Операторът на сондажа трябва да включи 
независимия проверител в подготовката на съществена промяна преди предаването 
на компетентния орган. Предлага се изменение, което да отразява това.

Изменение 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Когато сондажните операции 
включват риск от неочаквано 
изпускане на въглеводороди от 
сондажа, операторът предава 
доклади до компетентния орган в 
съответствие с изискванията на 
приложение ІІ, част 4А. Докладите се 
предават ежеседмично от деня, в 
който са започнали сондажните 
операции, или на определени от 
компетентния орган интервали от 
време.

Or. en

Изменение 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оператор на инсталация, която 
предстои да участва в комбинирана 
операция, изпраща на компетентния 
орган уведомление с подробна 
информация за комбинираната 
операция в съответствие с
изискванията от приложение II, част 7.
Операторите на въпросните 
инсталации могат да се договорят 
един от тях да изготви уведомлението за 
комбинираните операции от тяхно 
име. Уведомлението се предава не по-
късно от 21 дни преди началото на 
комбинираните операции.

1. Оператор на инсталация, която 
предстои да участва в комбинирани 
операции, предава на компетентния 
орган уведомление с подробна 
информация за комбинираните 
операции в съответствие с
минималните изисквания от 
приложение II, част 7. Ако има повече 
от един оператор на инсталациите, 
включени в комбинираната операция,
операторите следва да се договорят 
един от тях да изготви уведомлението за 
комбинираните операции.
Уведомлението се предава не по-късно 
от 21 дни преди началото на 
комбинираните операции или в 
определен от компетентния орган 
срок.
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Or. en

Изменение 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган разглежда 
уведомлението и предприема действия, 
каквито смята за необходими, преди
комбинираната операция да може да
започне.

2. Компетентният орган разглежда 
уведомлението и предприема действия, 
каквито смята за необходими, преди
комбинираните операции да може да
започнат.

Or. en

Изменение 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторът, изготвил уведомлението, 
своевременно информира компетентния 
орган за всяка съществена промяна на
информацията в нея.

3. Операторът, изготвил уведомлението, 
своевременно информира компетентния 
орган за всяка съществена промяна на
уведомлението за комбинираната 
операция.

Or. en

Изменение 306
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие



AM\911374BG.doc 123/287 PE494.690v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независима трета 
страна

Независима проверка

Or. fr

Изменение 307
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независима трета 
страна

Независима проверка

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 308
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независима трета 
страна

Независима проверка

Or. en
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Изменение 309
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите създават план за 
проверка от независима трета 
страна и инспекция на сондажа, като 
описват тези планове в рамките на 
политиката за големи аварии, включена 
в доклада за големи опасности съгласно 
член 18.

1. Операторите създават план за
независима проверка и инспекция на 
сондажа, като описват тези планове в 
рамките на политиката за големи 
аварии, включена в доклада за големи 
опасности съгласно член 18.

Or. en

Изменение 310
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите създават план за 
проверка от независима трета 
страна и инспекция на сондажа, като
описват тези планове в рамките на
политиката за големи аварии, 
включена в доклада за големи 
опасности съгласно член 18.

1. Операторите създават планове за
независима проверка и инспекция на 
сондажа за жизнения цикъл на 
инсталация или сондаж и описват 
тези планове в рамките на описанието 
на системата за управление на 
безопасността, предадено заедно с
доклада за големи опасности съгласно
членове 10 и 11.

Or. en

Обосновка

Независимата проверка следва да започне във възможно най-кратък срок и да се 
прилага за целия жизнен цикъл на инсталацията или сондажа. Този важен принцип 
трябва да бъде представен по-ясно в член 15.
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Изменение 311
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите създават план за 
проверка от независима трета 
страна и инспекция на сондажа, като 
описват тези планове в рамките на 
политиката за големи аварии, включена 
в доклада за големи опасности съгласно 
член 18.

1. Операторите създават план за
независима проверка за инспекция на 
сондажа, като описват тези планове в 
рамките на политиката за големи 
аварии, включена в доклада за големи 
опасности съгласно член 18.

Or. fr

Изменение 312
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите създават план за 
проверка от независима трета 
страна и инспекция на сондажа, като 
описват тези планове в рамките на 
политиката за големи аварии, включена 
в доклада за големи опасности съгласно 
член 18.

1. Операторите създават план за
независима проверка и инспекция на 
сондажа, като описват тези планове в 
рамките на политиката за големи 
аварии, включена в доклада за големи 
опасности съгласно член 18.

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.
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Изменение 313
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Резултатите от независимата 
проверка не засягат отговорността 
на оператора за коректно и безопасно 
функциониране на оборудването и 
системите, предмет на проверката.

Or. en

Изменение 314
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изборът на проверител от 
независима трета страна и 
структурата на плановете за проверка
от независима трета страна, както и 
за независима инспекция на сондажа,
трябва да отговарят на критериите от 
приложение II, част 5.

2. Изборът на независим проверител и 
структурата на плановете за независима
проверка, както и за независима 
инспекция на сондажа, отговарят на 
критериите от приложение II, част 5.

Or. en

Изменение 315
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изборът на проверител от 
независима трета страна и 

2. Изборът на независим проверител и 
структурата на плановете за независима
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структурата на плановете за проверка
от независима трета страна, както и
за независима инспекция на сондажа,
трябва да отговарят на критериите от 
приложение II, част 5.

проверка, както и за инспекция на 
сондажа, отговарят най-малко на 
критериите от приложение II, част 5.

Or. en

Изменение 316
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изборът на проверител от 
независима трета страна и 
структурата на плановете за проверка
от независима трета страна, както и 
за независима инспекция на сондажа,
трябва да отговарят на критериите от 
приложение II, част 5.

2. Изборът на независим проверител и 
структурата на плановете за независима
проверка, както и за инспекция на 
сондажа, отговарят на критериите от 
приложение II, част 5.

Or. fr

Изменение 317
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изборът на проверител от 
независима трета страна и 
структурата на плановете за проверка
от независима трета страна, както и 
за независима инспекция на сондажа,
трябва да отговарят на критериите от 
приложение II, част 5.

2. Изборът на независим проверител и 
структурата на плановете за независима
проверка, както и за независима 
инспекция на сондажа, отговарят на 
критериите от приложение II, част 5.

Or. fr
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Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 318
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за проверка от независима 
трета страна във връзка с 
производствени и непроизводствени 
инсталации се изготвя:

3. Плановете за независима проверка
се изготвят:

Or. en

Изменение 319
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за проверка от независима 
трета страна във връзка с 
производствени и непроизводствени 
инсталации се изготвя:

3. Планът за независима проверка във 
връзка с производствени и 
непроизводствени инсталации се 
изготвя:

Or. en

Изменение 320
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за проверка от независима 
трета страна във връзка с 
производствени и непроизводствени 
инсталации се изготвя:

3. Планът за независима проверка във 
връзка с производствени и 
непроизводствени инсталации се 
изготвя:

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 321
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посочените системи и 
критичните елементи за безопасност, 
установени в оценките на риска и 
системата за управление на 
безопасността на инсталацията, са 
подходящи и актуални, а планът за
проверка и изпитване на системата 
за контрол на големи опасности е 
подходящ, актуален и работещ според 
предназначението му;

а) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посоченото съоръжение
и критичните елементи за безопасност, 
установени в оценките на риска и 
системата за управление на 
безопасността на инсталацията, са 
подходящи, проверката и
изпитването на системите за 
контрол на големи опасности са 
подходящи и се прилагат по 
предназначение;

Or. en

Обосновка

Въвежда се ново понятие „посочени системи“, без да се обяснява или дефинира 
значението му. В резултат на това член 15, параграф 3, буква а) може да се тълкува в 
смисъл, че се изисква проверка от трета страна на системите за управление на 
безопасността, а не на съоръжението и оборудването. Ето защо тук е по-добре да се 
използва формулировката „посочено съоръжение“.
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Изменение 322
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посочените системи и 
критичните елементи за безопасност, 
установени в оценките на риска и 
системата за управление на 
безопасността на инсталацията, са 
подходящи и актуални, а планът за 
проверка и изпитване на системата за 
контрол на големи опасности е 
подходящ, актуален и работещ според 
предназначението му;

а) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посочените системи и –
когато е целесъобразно –  критичните 
елементи за безопасност, установени в 
оценките на риска и системата за 
управление на безопасността на 
инсталацията, са подходящи и актуални, 
а планът за проверка и изпитване на 
системата за контрол на големи 
опасности е подходящ, актуален и 
работещ според предназначението му;

Or. en

Изменение 323
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посочените системи и 
критичните елементи за безопасност, 
установени в оценките на риска и 
системата за управление на 
безопасността на инсталацията, са 
подходящи и актуални, а планът за 
проверка и изпитване на системата за 
контрол на големи опасности е 
подходящ, актуален и работещ според 
предназначението му;

a) по отношение на инсталациите, за да 
гарантира, че посочените системи и –
ако е необходимо – критичните 
елементи за безопасност, както са
установени в оценките на риска и 
системата за управление на 
безопасността на инсталацията, са 
подходящи и актуални, а планът за 
проверка и изпитване на системата за 
контрол на големи опасности е 
подходящ, актуален и работещ според 
предназначението му;

Or. fr
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Изменение 324
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се поддържат като 
основа за изменения на проекта на 
сондажа поради каквато и да е 
причина.

б) по отношение на уведомленията за 
сондаж, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние по всяко време.

Or. en

Изменение 325
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се поддържат като 
основа за изменения на проекта на 
сондажа поради каквато и да е причина.

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се актуализират при
изменения на проекта на сондажа 
поради каквато и да е причина.

Or. en

Изменение 326
Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се поддържат като 
основа за изменения на проекта на 
сондажа поради каквато и да е причина.

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и 
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се актуализират, ако се 
изменени проектът на сондажа поради 
каквато и да е причина.

Or. en

Изменение 327
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че проектът на сондажа и
мерките за контрол на сондажа са 
подходящи за предполагаемото му 
състояние и се поддържат като 
основа за изменения на проекта на
сондажа поради каквато и да е причина.

б) по отношение на сондажните 
конструкции, за да даде независима 
гаранция, че мерките за проекта на 
сондажа са подходящи за 
предполагаемото му състояние и се
актуализират, ако се изменени 
проектът на сондажа поради каквато и 
да е причина.

Or. fr

Изменение 328
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Операторите реагират и 
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предприемат подходящи действия въз 
основа на резултатите от 
независимата проверка.

Or. en

Изменение 329
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите гарантират, че
резултатите от проверката от 
независима трета страна съгласно 
настоящия член по параграф 3, буква a) 
ще бъдат на разположение на 
компетентния орган при поискване от 
негова страна.

4. Операторите гарантират, че докладът 
за независимата проверка съгласно 
настоящия член, параграф 3, буква а) и 
реакциите и действията, свързани с 
този доклад, се предоставят на 
разположение на компетентния орган 
при поискване от негова страна и се 
съхраняват от оператора за период 
от 6 месеца след приключването на 
нефтените и газови операции, за 
които се отнасят.

Or. en

Обосновка

Докладите за проверката трябва да се предоставят на разположение на 
компетентния орган при поискване от негова страна, но този принцип не е приет в 
приложение ІІ, част 5, точка 3. Тази информация трябва да се съхранява за определен 
период (например всички документи, свързани с инспекции, преразглеждане на 
системата и др., трябва да се съхраняват за жизнения цикъл на инсталацията плюс 6 
месеца).

Изменение 330
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от проверката от 
независима трета страна съгласно
настоящия член по параграф 3, буква a) 
ще бъдат на разположение на 
компетентния орган при поискване от 
негова страна.

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от независимата проверка
настоящия член по параграф 3, буква a), 
както и техните реакции и действия 
в резултат на тях, ще бъдат на 
разположение на компетентния орган 
при поискване от негова страна.

Or. en

Изменение 331
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от проверката от 
независима трета страна съгласно 
настоящия член по параграф 3, буква a) 
ще бъдат на разположение на 
компетентния орган при поискване от 
негова страна.

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от независимата проверка
съгласно настоящия член по параграф 3, 
буква a) ще бъдат на разположение на 
компетентния орган при поискване от 
негова страна.

Or. fr

Изменение 332
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от проверката от 
независима трета страна съгласно 
настоящия член по параграф 3, буква a) 
ще бъдат на разположение на 

4. Операторите гарантират, че 
резултатите от независимата проверка
съгласно настоящия член по параграф 3, 
буква a) ще бъдат на разположение на 
компетентния орган при поискване от 
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компетентния орган при поискване от 
негова страна.

негова страна.

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е непременно най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 333
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Ползата, която ще се постигне, ако операторът се задължи да включи в 
уведомлението за сондажа констатациите от независимата инспекция по отношение
на оценката на проекта на сондажа и преградите, би била незначителна в сравнение с 
допълнителната административна тежест. Важно е инспекторът на сондажа да 
разгледа оценката преди началото или приемането на сондажа.

Изменение 334
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При производствените инсталации 
планът за проверка се прилага преди 
предаване на доклада за големи 
опасности на компетентния орган. При 
непроизводствена инсталация планът за 
проверка се прилага преди привеждане 
на непроизводствената инсталация за 
определена операция.

6. При производствените инсталации 
планът за проверка се прилага преди 
предаване на доклада за големи 
опасности на компетентния орган. При 
непроизводствена инсталация планът за 
проверка се прилага преди привеждане 
на непроизводствената инсталация в 
експлоатация във водите на Съюза.

Or. en

Изменение 335
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При производствените инсталации 
планът за проверка се прилага преди 
предаване на доклада за големи 
опасности на компетентния орган. При 
непроизводствена инсталация планът за 
проверка се прилага преди привеждане 
на непроизводствената инсталация за 
определена операция.

6. При производствените инсталации 
планът за независима проверка се 
прилага преди предаване на доклада за 
големи опасности на компетентния 
орган. При непроизводствена 
инсталация планът за независима
проверка се прилага преди привеждане 
на непроизводствената инсталация за 
определена операция.

Or. fr

Изменение 336
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Непроизводствени инсталации в 
експлоатация във водите на Съюза 

заличава се
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отговарят на изискванията на 
приложимите международни 
конвенции, както се определя в 
Регламент 391/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г., или 
еквивалентните стандарти на 
Кодекса за изграждането и 
оборудването на мобилни морски 
сондажни установки (2009 MODU 
CODE). Те се сертифицират от 
организация, което е призната от 
Съюза в съответствие с 
гореспоменатия регламент.

Or. en

Обосновка

Препратките към MODU CODE на Международната морска организация или други 
морски стандарти, както и определенията във връзка с начина на сертифициране на 
тези изисквания, следва да бъдат премахнати. Те не носят допълнителна стойност и 
е под въпрос, дали Европейската комисия притежава правомощията да изисква 
такива изменения, тъй като в тези области е компетентна  държавата на знамето, 
а тя може да бъде извън ЕС. Следва също така да се отбележи, че от правна гледна 
точка MODU CODE на Международната морска организация е незадължителна 
рамка.

Изменение 337
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Непроизводствени инсталации в 
експлоатация във водите на Съюза 
отговарят на изискванията на 
приложимите международни 
конвенции, както се определя в 
Регламент 391/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г., или еквивалентните стандарти на 
Кодекса за изграждането и 

7. Подвижни непроизводствени
инсталации в експлоатация във водите 
на Съюза отговарят на изискванията на 
приложимите международни 
конвенции, както се определя в 
Регламент 391/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г., или еквивалентните стандарти на 
приложимата версия на Кодекса за 
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оборудването на мобилни морски 
сондажни установки (2009 MODU 
CODE). Те се сертифицират от 
организация, което е призната от Съюза 
в съответствие с гореспоменатия 
регламент.

изграждането и оборудването на 
мобилни морски сондажни установки 
(MODU CODE). Те се сертифицират 
като отговарящи на необходимите 
изисквания от организация, което е 
призната от Съюза в съответствие с 
гореспоменатия регламент.

Or. en

Изменение 338
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Непроизводствени инсталации в 
експлоатация във водите на Съюза 
отговарят на изискванията на 
приложимите международни 
конвенции, както се определя в
Регламент 391/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г., или еквивалентните стандарти на 
Кодекса за изграждането и 
оборудването на мобилни морски 
сондажни установки (2009 MODU 
CODE). Те се сертифицират от 
организация, което е призната от Съюза 
в съответствие с гореспоменатия 
регламент.

7. Непроизводствени инсталации в 
експлоатация във водите на Съюза 
отговарят на изискванията на 
приложимите международни 
конвенции, както се определя в 
Регламент 391/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 

г.»»Нови мобилни морски 
сондажни установки (ММСУ), чието 
изграждане е започнало след 1 януари 
2012 г. отговарят на еквивалентните 
стандарти на Кодекса за изграждането и 
оборудването на мобилни морски 
сондажни установки (2009 MODU 
CODE). Те се сертифицират като 
отговарящи на необходимите 
изисквания от организация, което е 
призната от Съюза в съответствие с 
гореспоменатия регламент.

Or. en

Обосновка

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
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older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements. The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU. Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.

Изменение 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Алтернативно предложение за изменение 40 от проектодоклада на г-н Belet. EMSA 
няма правомощия относно нефтените и газови дейности в морски райони и 
следователно от нея не следва да се изисква да коментира кои организации за 
подходящи да извършват независима проверка като трета страна за тази цел.

Изменение 340
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията, изготвя и 
актуализира редовно списък на 
организациите, признати за способни 
да извършват независима проверка от 
трета страна за производствени 
инсталации, съгласно член 35.

Or. en

Изменение 341
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия за забрана на дейност Правомощия за забрана на операции по 
добиването на нефт и газ в морски 
райони

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на настоящия член следва да бъдат разширени, за да включват 
правомощия за забрана на дейност, свързана със „свързана инфраструктура”, в 
допълнение към инсталациите.

Изменение 342
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган забранява 
експлоатацията или въвеждането в 
експлоатация на всяка инсталация или 
част от нея, в случай че мерките 

1. Компетентният орган забранява 
експлоатацията или въвеждането в 
експлоатация на всяка инсталация или 
част от нея или на всяка свързана 
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предложени от оператора за 
предотвратяване и смекчаване на 
последствията от големи аварии 
съгласно членове 10, 11, 13 и 14 се 
смятат в голяма степен за недостатъчни.

инфраструктура, в случай че мерките 
предложени в Доклада за големи 
опасности (MHR) ( за производствени 
или непроизводствени инсталации) за
предотвратяване и смекчаване на 
последствията от големи аварии 
съгласно членове 10, 11, 13 и 14 се 
смятат в голяма степен за недостатъчни.

Държавите членки гарантират, че 
операторите имат право да 
получават подробности за 
установените недостатъци, на които 
компетентният орган предлага да 
разчита при упражняването на 
своите правомощия съгласно 
настоящия параграф и гарантират, 
че операторите могат да оспорят 
забрана, издадена от компетентен 
орган съгласно параграф 1, пред 
съответния орган, определен от 
националното право и процедури.

Or. en

Обосновка

За да се приложи това мерките трябва да са обективно оценени като много 
недостатъчни и правото на оспорване следва да бъде заложено като в съответната 
разпоредба на Директивата SEVESO. Операторите следва да разполагат с мотивите 
на компетентния орган с оглед правото на отговор и оспорване, ако това е 
необходимо.

Изменение 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че докладът за големи 
опасности съгласно членове 10 и 11, 
или уведомленията съгласно членове 
13 и 14 не са предадени навреме, 
компетентният орган, при 
изключителни случаи, и ако счита, че 

заличава се
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безопасността и защитата на 
околната среда не са подложени на 
риск, има право да договори намаление 
на срока за предаване на доклада за 
големи опасности или уведомлението.

Or. en

Обосновка

Настоящият член следва да се заличи, ако разпоредбите за изменение на крайните 
срокове се разглеждат на друго място в предлаганото законодателство.

Изменение 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган изисква от 
оператора да предприеме всички 
подходящи допълнителни мерки, 
които компетентният орган счита за 
необходими, за възстановяване на 
съответствието съгласно член 3, 
параграф 1.

3. Компетентният орган изисква от 
оператора да предприеме всички мерки, 
които компетентният орган счита за 
необходими, за възстановяване на 
съответствието съгласно член 3, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 345
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган изисква от 
оператора да предприеме всички 
подходящи допълнителни мерки, които 
компетентният орган счита за 
необходими, за възстановяване на 

3. Компетентният орган изисква от 
оператора да предприеме всички 
допълнителни мерки, които 
компетентният орган счита за 
необходими, за възстановяване на 
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съответствието съгласно член 3, 
параграф 1.

съответствието съгласно член 3, 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 346
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган забранява 
използването на всяка инсталация или 
част от нея, когато резултатът от 
инспекция, периодично преразглеждане 
на доклада за големи опасности по 
членове 10 и 11 или промени в 
уведомленията съгласно членове 13 и 14 
показва, че изискванията на настоящия 
регламент не са спазени или 
съществуват обосновани безпокойства 
относно безопасността на операциите 
или инсталациите.

4. Компетентният орган има правото 
временно да преустановява 
използването на всяка инсталация, или 
на всяка свързана с нея 
инфраструктура, когато резултатът от 
инспекция, периодично преразглеждане 
на доклада за големи опасности по 
членове 10 и 11 или промени в 
уведомленията съгласно членове 13 и 14 
показва, че изискванията на настоящия 
регламент не са спазени или 
съществуват обосновани безпокойства 
относно безопасността на операциите 
или инсталациите.

Държавите членки гарантират, че 
операторите имат право да 
получават подробности относно 
сериозната загриженост, за която 
компетентните органи предлагат да 
разчитат при упражняването на 
правомощията им съгласно 
настоящия параграф и че 
операторите разполагат с разумен 
период от време, за да повдигнат 
възражения срещу предлаганото 
преустановяване. Държавите членки 
гарантират, че операторите имат 
право да оспорят заповед за 
преустановяване, издадена от 
компетентен орган съгласно параграф 
4, пред съответния орган, определен 
от националното право и процедури.
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Or. en

Обосновка

Трябва да се даде възможност за подобаващ диалог между оператора и 
компетентния отговор преди налагането на тази санкция, за да се решат 
неразбирателствата или да се предприемат действия за решаване на повдигнатите 
опасения. Правото на оспорване следва да бъде заложено като в съответната 
разпоредба на Директивата SEVESO и операторите следва да разполагат с мотивите 
на компетентния орган с оглед правото на отговор и оспорване, ако това е 
необходимо.

Изменение 347
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
непосредствена опасност за 
човешкото здраве и/или околната 
среда или значително повишава риска 
от голяма авария, компетентните 
органи задължават операторите да 
преустановяват действието на 
инсталацията за въпросната 
дейност, докато заплахата от 
непосредствена опасност или 
реалната непосредствена опасност 
бъдат овладени.

Or. en

Изменение 348
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

прецени, че голяма авария, свързана с 
морска газова и нефтена операция под 
нейната юрисдикция, може да има 
съществено въздействие върху 
околната среда в друга държава членка 
при възникнала авария, или когато 
държава членка, която може съществено 
да бъде засегната, поиска това, 
държавата членка, под чиято 
юрисдикция се извършват операциите, 
изпраща съответната информация на
другата държава членка съгласно
съответните разпоредби от правото 
на Съюза, по-специално Директива 
85/337/ЕИО.

Or. en

Обосновка

Оригиналният текст би могъл да доведе до прекомерни изисквания за консултация.
Промяна на „водите“ с „околната среда“ на друга държава членка гарантира и 
включването на отражението върху атмосферата.

Изменение 349
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложението на параграф 1 не 
засяга другите приложими разпоредби 
от законодателството на Съюза, по-
специално Директива 85/337/ЕИО на 
Съвета от 27 юни 1985 г. относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда и Конвенцията за 
оценка на въздействието върху 
околната среда в трансграничен 
контекст.

заличава се

Or. en
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Изменение 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки полагат усилия 
за приемането на съвместни мерки за 
предотвратяване на щети върху 
околната среда в случай на авария, 
която може да има съществено 
отрицателно въздействие върху 
водите на други държави членки.

Or. en

Изменение 351
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документът съгласно параграф 1 се 
предава на компетентните органи 
като част от доклада за големи 
опасности съгласно членове 10 и 11 или 
с уведомлението за сондажните 
операции по член 13.

2. Документът, посочен в параграф 1, се 
предава на компетентния орган 
заедно с доклада за големи опасности 
съгласно членове 10 и 11 или заедно с 
уведомлението за сондажните операции 
по член 13.

Or. en

Обосновка

Следва да има разпоредба политиката за предотвратяване на големи аварии да се 
предава като отделен документ, придружаващ доклада за големи опасности.

Изменение 352
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите описват своите 
организационни мерки за контрол на 
опасностите от големи аварии в система 
за управление на безопасността, 
включително мерките за изготвяне и 
предаване на доклади за големи 
опасности, както и уведомленията за 
сондажите при необходимост, съгласно 
членове 10, 11 и 13, и плановете за 
проверка от независима трета страна
на средствата им за управление на 
големи опасности съгласно член 15, и 
приложение II, част 5.

3. Операторите описват своите 
организационни мерки за контрол на 
опасностите от големи аварии в система 
за управление на безопасността, 
включително мерките за изготвяне и 
предаване на доклади за големи 
опасности, както и уведомленията за 
сондажите при необходимост, съгласно 
членове 10, 11 и 13, и плановете за 
независима проверка съгласно член 15, 
и приложение II, част 5.

Or. en

Изменение 353
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 354
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите определят, като 
редовно провеждат консултации с 
представителите на съответните 
държави членки съгласно член 27, 
приоритетите в отрасъла за 
създаване и/или редактиране на 
стандарти и указания за най-добра 
практика при контрола на 
опасностите от големи аварии в 
морски райони на целия етап на 
проектирането и работния жизнен 
цикъл на морските операции, а като 
минимално изискване следва да се 
спазва очертаното в приложение IV.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно в настоящия регламент да се включват мерки, които не могат да 
бъдат прилагани от компетентния орган, или държавата членка, или Европейската 
комисия при нарушения. Ако настоящият текст стане директива, тогава може да се 
оттегли заличаването.

Изменение 355
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Притежателите на лицензи, 
операторите и основните изпълнители 
със седалище в Съюза, предвид 
нуждата да отговарят на местните 
изисквания, полагат усилия да 
осъществяват своите морски нефтени и 
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принципите, изложени в настоящия 
регламент.

газови операции, когато се намират 
извън Съюза, в съответствие с 
принципа на минимизиране на 
опасностите от големи аварии от 
тези операции, когато това е 
възможно.

Or. en

Изменение 356
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 357
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 358
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 359
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
непосредствена опасност за 
човешкото здраве или значително 
повишава риска от голяма авария, 
операторите вземат всички 
приемливи мерки, които могат да 
включват преустановяване на 
действието на инсталацията за 
въпросната дейност, докато 
заплахата от непосредствена 
опасност или реалната 
непосредствена опасност бъдат 
овладени.
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Or. en

Изменение 360
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
непосредствена опасност за 
човешкото здраве или значително 
повишава риска от голяма авария, 
операторите предприемат възможно 
най-сигурните мерки за смекчаване на 
последиците, които може да 
включват преустановяване на 
действието на инсталацията за 
въпросната дейност, докато 
заплахата от непосредствена 
опасност или реалната 
непосредствена опасност бъдат 
овладени.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 361
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
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непосредствена опасност за 
човешкото здраве и/или околната 
среда или значително повишава риска 
от голяма авария, операторите 
преустановяват действието на 
инсталацията за въпросната 
дейност, докато заплахата от 
непосредствена опасност или 
реалната непосредствена опасност 
бъдат овладени.

Or. en

Изменение 362
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В случай че са предприети 
мерките, посочени в параграф 6а от 
настоящия член, операторът бързо, и 
без да застрашава безопасността, 
уведомява компетентния орган за 
това.

Or. en

Обосновка

Този параграф се основава на член 20, параграф 3, и се премества в член 18, тъй като 
този член е във връзка с реагирането на оператора.

Изменение 363
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 1. Държавите членки, в чиято 
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подходящи мерки, за да си осигури 
независимост от конфликти на 
интереси между регулирането на 
безопасността и опазването на околната 
среда, и функциите във връзка с 
икономическото развитие на държавата 
членка, по-специално даването на 
разрешение за нефтени и газови 
дейности в морски райони, както и 
политиката, и събирането на свързаните 
с това приходи.

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

Or. en

Изменение 364
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите изпълняват 
изискванията на настоящия регламент и 
предприемат мерките, определени в 
доклада за големи опасности на 
производствени и непроизводствени 
инсталации, както и в плановете, 
упоменати в изготвените уведомления 
за сондажите и комбинираните 
операции, съгласно членове 10, 11, 13 и 
14.

1. Операторите изпълняват 
изискванията на настоящия регламент и 
предприемат мерките, определени в 
доклада за големи опасности на 
производствени и непроизводствени 
инсталации, както и упоменати в 
изготвените уведомления за сондажите 
и комбинираните операции, съгласно 
членове 10, 11, 13 и 14.

Or. en
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Изменение 365
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Операторите предоставят на 
компетентните органи или на всяко 
друго лице, действащо под 
ръководството на компетентните 
органи, транспорт до или от дадена 
инсталация (включително превоз на 
оборудването им) по всяко разумно 
време, както и настаняване, храна и 
други форми на издръжка във връзка с 
посещенията на инсталациите, за 
целите на надзора, включително за 
инспектиране, разследване и 
прилагане на съответствието с 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Операторите предоставят на 
компетентните органи или на всяко 
друго лице, действащо под 
ръководството на компетентните 
органи, транспорт до или от дадена 
инсталация (включително превоз на 
оборудването им) по всяко разумно 
време, както и настаняване, храна и 
други форми на издръжка във връзка с 
посещенията на инсталациите, за 
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целите на надзора, включително за 
инспектиране, разследване и 
прилагане на съответствието с 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 367
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато осъществявана от 
оператор дейност представлява 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве или значително повишава 
риска от голяма авария, операторите 
предприемат възможно най-
сигурните мерки за смекчаване на 
последиците, които може да 
включват преустановяване на
действието на инсталацията за 
въпросната дейност, докато 
заплахата от непосредствена 
опасност или реалната 
непосредствена опасност бъдат 
овладени.

Or. en

Обосновка

Промените отразяват факта, че да се преустанови действието изцяло може не 
винаги да представлява най-безопасният вариант и в някои случаи би могло да увеличи 
риска от голяма авария.

Изменение 368
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Компетентните органи разработват 
годишни планове за ефективен контрол, 
в т.ч. инспекции, на дейностите, 
свързани с големи опасности и 
основаващи се на риск, като обръща 
специално внимание на съответствието 
с докладите за големи опасности, 
вътрешните планове за аварийно 
реагиране и уведомленията за 
сондажни операции, предадени 
съгласно член 9.

Or. en

Обосновка

Настоящият член се припокрива с член 19, параграф 3 и останалата част от член 20 
изглежда разглежда задълженията на операторите. Следователно преместването на 
член 20, параграф 4 и евентуалното му сливане с член 19, параграф 3 изглеждат 
желателни.

Изменение 369
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en



AM\911374BG.doc 157/287 PE494.690v01-00

BG

Изменение 370
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 371
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Групата на компетентните 
органи на ЕС по въпросите на добива 
на нефт и газ в морски райони, като 
се консултира с операторите, 
обмисля създаването на механизъм за 
незабавно докладване на аварии за 
споделяне на информация веднага след 
възникването на голяма авария във 
водите на ЕС.

Or. en

Изменение 372
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията определя със средствата 
на изпълнителен акт общ формат за 
докладване на информация и 
подробности за информацията, 
която следва да се споделя. Този 
изпълнителен акт се приема в 
съответствие с консултативната 
процедура, посочена в член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. Комисията определя със средствата 
на изпълнителен акт общ формат за 
докладване на информация.

Or. en

Изменение 373
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията определя със средствата 
на изпълнителен акт общ формат за 
докладване на информация и 
подробности за информацията, която 
следва да се споделя. Този 
изпълнителен акт се приема в 
съответствие с консултативната 
процедура, посочена в член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. Комисията определя със средствата 
на изпълнителен акт общ формат за 
докладване на информация за 
предоставянето на информацията, 
описана в приложение VI. Този 
изпълнителен акт се приема в 
съответствие с консултативната 
процедура, посочена в член 6, параграф 
2.

Or. en

Изменение 374
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Този член засяга по-скоро поддържането на регистри, а не споделянето на 
информация, и се повтаря в член 30, параграф 6. Поради тази причина той следва да 
бъде заличен.

Изменение 375
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 376
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 377
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 378
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

мярка за изпълнение определя общ 
формат за публикуване за 
предоставянето на информацията, 
описана в приложение VI, който 
улеснява трансграничното сравняване 
на информацията. Този изпълнителен 
акт се приема в съответствие с 
процедурата, посочена в член 36, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Позоваването на предоставянето на разположение на обществеността следва да 
бъде изменено, за да се разясни позоваването на ограниченията във връзка с 
Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. Член 
23, параграф 1 също така трябва да се премести в края на настоящия член.

Изменение 379
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Информацията съгласно членове 22 
до 25 и приложение VI се предоставя на 
разположение на обществеността от 
компетентните органи, без да е 
необходимо искане съгласно 
Директива 2003/4/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 година относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда.

Or. en

Изменение 380
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При публикуването на 
екологичната информация съгласно 
настоящия регламент държавите 
членки го правят в съответствие с член 
7 от Директива 2003/4/ЕО.

Or. en

Обосновка

Последното изречение повтаря информация, която е по-правилно предадена в първото 
изречение, а позоваването на публикуването следва да бъде обхванато в отделен 
параграф.

Изменение 381
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията със средствата на 
изпълнителен акт определя също така 
общ формат за публикуване, който 
улеснява трансграничното сравняване 
на информацията. Настоящият акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
консултативната процедура, посочена в 
член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. Комисията, подпомагана от 
Агенцията, със средствата на 
изпълнителен акт определя също така 
общ формат за публикуване, който 
улеснява трансграничното сравняване 
на информацията. Настоящият акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
консултативната процедура, посочена в 
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Като остава достъпен за 
обществеността, общият формат за 
публикуване се развива с оглед да 
позволява достоверно сравняване на 
националните операции и регулаторни 
практики съгласно настоящия член и 
член 24..

член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Като остава достъпен за 
обществеността, общият формат за 
публикуване се развива с оглед да 
позволява достоверно сравняване на 
националните операции и регулаторни 
практики съгласно настоящия член и 
член 24.

Or. en

Изменение 382
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 383
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При публикуването на своите 
национални планове за аварийно 
реагиране съгласно член 30, 
държавите членки гарантират, че 
разкритата информация не води до 
рискове за безопасността и 
сигурността на инсталациите за 
добиване на нефт и газ в морски 
райони и за тяхната експлоатация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този въпрос следва да се прехвърли към член 30, параграф 3, в който става въпрос за 
изискванията, свързани с външния план за аварийно реагиране, и да се измени така, че 
да обхване публикуването на информация за околната среда, свързана със 
законодателството.

Изменение 384
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване относно въздействието 
върху безопасността и околната среда 
на нефтените и газови дейности в 
морски райони

Докладване относно въздействието 
върху безопасността и околната среда 
на нефтените и газови операции в 
морски райони

Or. en

Изменение 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изготвят годишен 
доклад относно:

1. Държавите членки изготвят годишен 
доклад относно въздействието върху 
безопасността и околната среда на 
нефтените и газови операции в 
морски райони, който включва:

Or. en

Изменение 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за произшествия 
съгласно общата система за 
докладване, изискваща се по член 22;

в) информация за произшествия 
съгласно общите изисквания за 
публикуване на докладите съгласно 
членове 22 и 23;

Or. en

Изменение 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изпълнението на изискванията за 
безопасност и опазване на околната 
среда при нефтени и газови операции
в морски райони под тяхна юрисдикция.

д) всяка голяма промяна във връзка с 
предотвратяването на големи аварии 
и ограничаване на последиците от 
възникнали големи аварии, 
включително уместността на всяко 
преустановяване на операциите в 
морски райони, което би могло да се 
приложи под тяхна юрисдикция.

Or. en
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Обосновка

Позоваването на безопасността и опазването на околната среда следва да се 
премахне, тъй като няма да е възможно изготвянето на обективна оценка въз основа 
на докладване за произшествия и това изискване би представлявало значително 
натоварване, ако надхвърля докладването за произшествия. Прегледът на 
безопасността и опазването на околната среда следва да бъде оставен на преценката 
на държавите членки и не следва да е елемент от годишните доклади.

Изменение 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
орган, който отговаря за обмена на 
информация по член 22 и публикуване 
на информацията съгласно член 23, като 
съответно информират Комисията за 
това.

2. Компетентните органи отговарят
за обмена на информация по член 22 и 
публикуване на информацията съгласно 
член 23, като съответно информират 
Комисията за това.

Or. en

Изменение 389
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години Комисията 
публикува доклади относно 
безопасността на морските операции 
навсякъде в Съюза въз основа на 
информацията, която Й е докладвана 
от държавите членки и 
Европейската агенция за морска 
безопасност. Комисията се подпомага 
в тази задача от съответните 
държави членки съгласно член 26.

заличава се
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Or. en

Изменение 390
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години Комисията 
публикува доклади относно 
безопасността на морските операции 
навсякъде в Съюза въз основа на 
информацията, която й е докладвана от 
държавите членки и Европейската 
агенция за морска безопасност.
Комисията се подпомага в тази задача 
от съответните държави членки 
съгласно член 26.

3. На всеки две години Комисията 
публикува доклади относно 
безопасността на морските операции 
навсякъде в Съюза въз основа на 
информацията, която й е докладвана от 
държавите членки и Европейската 
агенция за морска безопасност.
Комисията се подпомага в тази задача 
от Агенцията и съответните държави 
членки съгласно член 27.

Or. en

Изменение 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки или 
компетентните органи инициират
пълни разследвания на големи аварии.



PE494.690v01-00 168/287 AM\911374BG.doc

BG

Or. en

Изменение 392
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки правят оценка 
на ефективността на надзора от 
страна на компетентния орган на 
засегнатата инсталация в периода, 
предшестващ аварията, и дават 
препоръки за подходящи промени на 
приложимите регулаторни практики.

Or. en
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Изменение 394
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Резюме на доклада за разследването и 
доклада за оценката, изготвен 
съгласно параграф 2 от настоящия член, 
се предоставя на Комисията след 
приключване на разследването или след 
приключване на съдебния процес, 
според това кое се е случило последно.
В зависимост от възможните
законови ограничения, отделен доклад, 
съдържащ информация съгласно 
приложение VI, се предоставя на 
обществеността. Информацията за 
околната среда, включена в доклада, е 
в съответствие с член 7 от 
Директива 2003/4/EО.

Or. en

Изменение 395
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 396
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не засяга българския текст

Or. en

Изменение 398
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи предоставят 
информацията, която са получили
съгласно настоящия регламент, на 
всички физически или юридически 
лица, които поискат това.

1. Компетентните органи предоставят 
информацията, получена съгласно 
членове 24 и 25, на всички образувания, 
които поискат това.

Or. en

Изменение 399
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 400
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на информация за обществеността трябва да спазва 
икономическите и стратегически интереси на оператора.

Изменение 401
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи редовно
обменят помежду си знания, 
информация и опит и вземат участие в 
консултации относно приложението на 
националната и европейската 
законодателна рамка с отрасъла, 
другите заинтересовани лица и
Комисията.

1. Компетентните органи на 
държавите членки обменят знания, 
информация и опит относно 
приложението на съответните 
национални и европейски 
законодателни рамки с други 
компетентни органи, отрасъла, 
другите заинтересовани лица, 
Комисията и, по целесъобразност, в 
рамките на регионалните морски 
конвенции.

Or. en

Обосновка

Необходима е нова формулировка, за да се изяснят изискванията и процедурите, 
както и ролята на държавите членки.

Изменение 402
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи редовно 1. Компетентните органи редовно 
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обменят помежду си знания, 
информация и опит и вземат участие в 
консултации относно приложението
на националната и европейската 
законодателна рамка с отрасъла, 
другите заинтересовани лица и 
Комисията.

обменят помежду си знания, 
информация и опит в рамките на 
Групата на органите на ЕС и правят 
преглед на изпълнението и 
прилагането на националната и 
европейската законодателна рамка, 
като вземат предвид становищата на
отрасъла, другите заинтересовани лица 
и Комисията, с цел укрепване на 
прилагането и изпълнението на най-
високите стандарти на 
територията на целия Съюз.

Or. en

Изменение 403
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се обменя 
съгласно параграф 1 се отнася, по-
специално до функционирането на 
мерките за оценка на риска, 
предотвратяване на аварии, проверка на 
съответствието и аварийно реагиране 
във връзка с морските нефтени и газови 
операции в рамките на Съюза, както и 
извън неговите граници, когато това е 
необходимо.

2. Информацията, която се обменя 
съгласно параграф 1 се отнася, по-
специално до мерките за оценка на 
риска, предотвратяване на аварии, 
проверка на съответствието и аварийно 
реагиране във връзка с морските 
нефтени и газови операции в рамките на 
Съюза, както и извън неговите граници, 
когато това е необходимо.

Or. en

Изменение 404
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следва да бъдат създадени ясни 
приоритети и процедури за изготвяне и 
актуализация на документи с указания, 
за да се идентифицират и да се улесни 
прилагането на най-добрите практики в 
областите съгласно параграф 2.

3. Следва да бъдат създадени ясни 
приоритети между операторите и 
компетентните органи за изготвяне и 
актуализация на документи с указания 
и стандарти, за да се идентифицира и 
да се улесни прилагането и 
последователното изпълнение на най-
добрите практики.

Or. en

Изменение 405
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следва да бъдат създадени ясни 
приоритети и процедури за изготвяне и 
актуализация на документи с указания, 
за да се идентифицират и да се улесни 
прилагането на най-добрите практики в 
областите съгласно параграф 2.

3. Компетентните органи поставят 
ясни приоритети и процедури за 
изготвяне и актуализация на документи 
с указания, за да се идентифицират и да 
се улесни прилагането на най-добрите 
практики в областите съгласно параграф 
2.

Or. en

Изменение 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дадена държава членка може да 
поиска становището на други държави 
членки, участваща в обмена на 
информация съгласно параграф 1, 

4. Дадена държава членка може да 
поиска становището на съседна 
държава членка съгласно параграф 1, 
относно решение, което би могло да 
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относно решение на трета държава 
членка, което оказва потенциално
отрицателно трансгранично 
въздействие.

окаже отрицателно трансгранично 
въздействие.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка предполага, че държави членки, които не са засегнати от 
решение, могат да се намесват в процедурата, което е ненужно и нежелателно.

Изменение 407
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласуван подход към сигурността в 
съседни региони и международни 
дейности

Нефтени и газови операции в морски 
райони извън Съюза

Or. en

Обосновка

Предлага се регламент с пряко действие, а в настоящия регламент не се счита за 
целесъобразно да се включват мерки, които не могат да бъдат прилагани от 
компетентния орган, или държавата членка, или Европейската комисия при 
нарушения.

Изменение 408
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията в тясно сътрудничество
с държавите членки насърчава 
сътрудничеството с трети страни, които 
осъществяват нефтени и газови 

1. Комисията, със съгласието на 
съответните държави членки и 
признавайки техните правомощия,
насърчава сътрудничеството с трети 
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операции в едни и същи морски райони 
с държавите членки, включително, 
където е уместно, в рамките на 
регионалните морски конвенции.

страни, които осъществяват нефтени и 
газови операции в едни и същи морски 
райони с държавите членки, 
включително, където е уместно, в 
рамките на регионалните морски 
конвенции.

Or. en

Изменение 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. lt

Изменение 410
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
безопасността на операциите с нефт 
и газ във водите на трети страни в 
съседство с водите на държавите 
членки и поддържа съгласуван подход 
за взаимен обмен на опит и подкрепа за 
превантивните мерки и регионалните 

2. Комисията насърчава съгласуван 
подход за взаимен обмен на опит с 
трети държави, по-специално във 
връзка с мерки за предотвратяване на 
аварии и за аварийно реагиране
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планове за аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията насърчава високи 
стандарти за безопасност и екологични 
стандарти във връзка с нефтените и 
газови операции в морски райони на 
международно равнище на всички 
съответни глобални и регионални 
форуми.

Or. en

Обосновка

Следва да се включи позоваване на околната среда.

Изменение 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, Форума на морските 
органи на ЕС и съответните 
компетентни органи си сътрудничат 
с други международни форуми и 
оператори от ЕС, за да насърчават 
прилагането на възможно най-
високите стандарти за безопасност и 
за опазване на околната среда в 
световен мащаб.
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Or. en

Обосновка

Съществуват сериозни въпроси във връзка с прилагането при задължаването на 
дружества, установени в ЕС, да извършват операции в световен мащаб според 
стандартите на ЕС, особено като се има предвид, че операторите трябва да спазват 
правната рамка на държавата/юрисдикцията, в която извършват дейност.
Операторите обаче трябва да гарантират, че прилагат признати най-добри 
практики във всички свои дейности, като същевременно зачитат местните правни 
рамки, и това трябва да бъде обект на внимателно наблюдение от Комисията и 
Форума на морските органи в ЕС.

Изменение 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да се инициират за реакция в отговор 
на всяка голяма авария в зоната на 
инсталацията, засягаща инсталацията 
или свързаната инфраструктура;

Or. en

Изменение 414
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 415
Alyn Smith

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да се инициират за реакция в отговор 
на всяка авария, засягаща 
инсталацията или свързаната 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се прилагат в съответствие с 
външния авариен план, в случай че 
аварията се разрасне извън 
инсталацията.

б) да бъдат в съответствие с външния 
план за аварийно реагиране, в случай че 
аварията се разрасне и е необходимо да 
се допълни вътрешният план за 
аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 417
Alyn Smith
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се прилагат в съответствие с 
външния авариен план, в случай че 
аварията се разрасне извън 
инсталацията.

б) да бъдат в съответствие с външния 
план за аварийно реагиране, в случай че 
аварията се разрасне и е необходимо да 
се допълни вътрешният план за 
аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторът поддържа оборудване и 
квалификация в съответствие с 
постоянно наличния план, като ги 
споделя съобразно нуждите с държавата 
членка при изпълнение на външния 
план за аварийно реагиране.

2. Операторът поддържа достъп до
оборудване и квалификация в 
съответствие с постоянно наличния 
план, като ги споделя съобразно 
нуждите със съответната държава 
членка при изпълнение на външния 
план за аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вътрешният авариен план се изготвя 
в съответствие с разпоредбите от 
приложение V, като се актуализира 
едновременно с всяка промяна на 

3. Вътрешният план за аварийно 
реагиране се изготвя в съответствие с 
разпоредбите от приложение V, като се 
актуализира едновременно с всяка 
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оценката на риска от голяма 
опасност в конструкцията на 
сондажа или доклада за големи 
опасности, в зависимост от случая.
Всички подобни актуализации се 
обявяват пред органа, отговорен за 
изготвянето на външния план за 
аварийно реагиране за съответния 
участък.

промяна, която е от значение, на 
оценките на риска в доклада за големи 
опасности или уведомленията, 
представени съгласно приложение II.
Съществени актуализации се 
съобщават на съответните органи, 
отговорни за изготвянето на външния 
план за аварийно реагиране за 
съответния участък.

Or. en

Обосновка

Не всички актуализации на вътрешните планове трябва да бъдат отразени в 
актуализациите към външните планове за аварийно реагиране.

Изменение 420
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вътрешният авариен план се изготвя 
в съответствие с разпоредбите от 
приложение V, като се актуализира 
едновременно с всяка промяна на 
оценката на риска от голяма опасност в 
конструкцията на сондажа или доклада 
за големи опасности, в зависимост от 
случая. Всички подобни актуализации 
се обявяват пред органа, отговорен за 
изготвянето на външния план за 
аварийно реагиране за съответния 
участък.

3. Вътрешният авариен план се изготвя 
в съответствие с разпоредбите от 
приложение V, като се актуализира 
едновременно с всяка промяна на 
оценката на риска от голяма опасност в 
конструкцията на сондажа или доклада 
за големи опасности, в зависимост от 
случая. Материални актуализации се 
обявяват пред органа, отговорен за 
изготвянето на външния план за 
аварийно реагиране за съответния 
участък.

Or. en

Изменение 421
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вътрешният план за аварийно 
реагиране се интегрира с другите 
разпоредби, свързани със защитата и 
спасяването на персонала от 
авариралата инсталация, за да се 
осигурят добри перспективи за 
оцеляване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези разпоредби са включени във вътрешния план за аварийно реагиране (вж.
приложение V). Следователно тази точка е излишна и следва да се заличи.

Изменение 422
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 423
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Операторът периодично подлага на 
изпитване вътрешните планове за 
аварийно реагиране, за да покаже 
ефективността на средствата и 
възможности си за реагиране, като 
отчита, че е целесъобразно някои 
средства и възможности от 
критично значение да се подлагат на 
изпитване по-често от други.

Or. en

Изменение 424
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Операторът предоставя публичен 
достъп до вътрешните планове за 
аварийно реагиране, включително до 
резултатите от тестовете за 
ефективност на капацитета за 
реагиране.

Or. en

Изменение 425
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Операторът предоставя на 
обществеността вътрешните 
планове за аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 426
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Операторът предоставя при 
поискване вътрешните планове за 
аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 427
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Научни изследвания за ограничаване 

на екологичните, здравните и 
свързаните с безопасността 

опасности във връзка с нефтени и 
газови дейности в морски райони

Операторите и притежателите на 
лицензи инвестират годишно сума, 
равняваща се на поне 5% от 
инвестициите за нефтени и газови 
проучвания в научноизследователска и 
развойна дейност за намаляването на 
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екологичните, здравните и 
свързаните с безопасността 
опасности, свързани с нефтени и 
газови дейности в морски райони.
Резултатите от проведените 
изследвания се правят обществено 
достояние.

Or. en

Изменение 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 429
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Външните планове за аварийно 
реагиране уточняват ролята и 
непосредственото финансово участие 
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на притежателите на лиценз и/или 
операторите за външните планове за 
аварийно реагиране и това как ще 
бъдат осигурени непосредствените 
разходи за външните планове за 
аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 431
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Външните планове за аварийно 
реагиране се изготвят със 
сътрудничеството на съответните 

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

оператори и според случая с 
притежателите на лиценз, като се 
съобразяват с вътрешните планове за 
аварийно реагиране на инсталациите, 
които са разположени или се планира да 
бъдат разположени във въпросния 
участък. Всяка актуализация на 
вътрешните планове, обявена от даден 
оператор, следва да се вземе предвид, 
като операторите ще бъдат 
информирани в цялост за всяка 
промяна във външните планове за 
аварийно реагиране, която ги засяга.

Or. en

Изменение 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Външните планове за аварийно 
реагиране се изготвят в съответствие с 
разпоредбите на приложение I и V, като 
се предоставят на разположение на 
Комисията и на обществеността според 
случая.

3. Външните планове за аварийно 
реагиране се изготвят в съответствие с 
разпоредбите на приложение V, като се 
предоставят на разположение на 
Комисията, Форума на морските 
органи и на обществеността. При 
публикуването на своите външни 
планове за аварийно реагиране 
държавите членки, в чиято 
юрисдикция има морски райони, в 
които се извършват нефтени и газови 
дейности, гарантират, че 
разкритата информация не води до 
рискове за безопасността и 
сигурността на инсталациите за 
добиване на нефт и газ в морски 
райони и за тяхната експлоатация.

Or. en
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Обосновка

Позоваването на приложение I следва да се заличи, тъй като не е свързано с 
разпоредбите на член 30, параграф 3. Към предложения текст трябва също така да 
се добави текст от член 23, параграф 3. Поради съображения за сигурност например, 
държавите членки може да не желаят да публикуват имената и лична информация за 
участващите в нефтени и газови дейности в морски райони.

Изменение 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки водят актуални 
регистри на ресурсите за аварийно 

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

услугите за аварийно реагиране, 
налични на територията или под 
юрисдикцията им от публични и частни 
лица. Тези регистри се предоставят при 
поискване на другите държави членки, 
на Форума на морските органи, а на 
взаимен принцип, на съседните трети 
държави, както и на Комисията.

Or. en

Изменение 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки и операторите 
редовно подлагат на изпитване своята 
готовност да реагират ефективно в 
случай на аварии с нефт и газ в морски 
райони.

7. Съответните държави членки и 
операторите редовно подлагат на 
изпитване своята готовност да реагират 
ефективно в случай на аварии с нефт и 
газ в морски райони.

Or. en

Изменение 436
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Операторът незабавно уведомява 
съответните органи при възникване на 
голяма авария или ситуация с 
непосредствен риск за голяма авария.
Уведомлението следва да включва 
обстоятелствата на аварията и 
предвижданите последствия.
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Or. en

Изменение 437
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 438
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на голяма авария, 
надхвърляща националния капацитет 
за реакция, засегнатата държава 
членка може да поиска допълнителна 
помощ от държавите членки и 
Европейската агенция за морска 
безопасност чрез Механизма за 
гражданска защита на ЕС, създаден 
съгласно Решение 2007/779/ЕО на 
Съвета.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Не е сигурно дали изискването на помощ трябва да подлежи на законодателна 
разпоредба и следователно този параграф може да бъде заличен.

Изменение 439
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В хода на действията по аварийно 
реагиране държавата членка събира 
необходимата информация за пълен 
анализ на аварията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията, която трябва да бъде събрана и отчетена е описана подробно в глава 
V и този параграф може следователно да бъде заличен.

Изменение 440
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В хода на действията по аварийно 
реагиране държавата членка събира
необходимата информация за пълен 
анализ на аварията.

4. В хода на действията по аварийно 
реагиране държавата членка гарантира, 
че необходимата информация за пълен 
анализ на аварията е събирана.

Or. en

Изменение 441
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случаите, в които трансграничните 
последствия от морски нефтени и газови 
аварии са предвидими, съответните 
държави членки обменят информация 
с потенциално засегнатите държави 
членки, или съседни трети държави, 
при подготовката на своите външни 
планове за аварийно реагиране и 
съгласуват мерки за координиране на 
прилагането на своите външни 
планове за аварийно реагиране, за да 
улеснят съвместната реакция на 
възможна авария.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо, нито целесъобразно Комисията да участва в двустранни 
споразумения и мерки, свързани с реагиране при произшествие; следва само да е 
осведомена за наличието на споразумения.

Изменение 442
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 443
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 444
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 445
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят система от 
санкции, прилагани при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент 
от отрасъла и предприемат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Държавите членки, в чиято 
юрисдикция се извършват морски 
нефтени и газови операции, определят 
система от санкции, прилагани при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент от операторите и 
предприемат всички необходими мерки 
за осигуряване на тяхното прилагане.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Изменение 446
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията разполага с правомощия 
да приеме делегирани актове в 
съответствие с член 35 от настоящия 
регламент за адаптиране към 
изискванията на последните достижения 
на свързаните с това технологии и 
процедури в приложение I-VI.

1. Комисията разполага с правомощия 
да приеме делегирани актове в 
съответствие с член 35 от настоящия 
регламент за адаптиране към 
изискванията на последните достижения 
на свързаните с това технологии и 
процедури в приложение VI, точки 3, 4 
и 5.

Or. en

Изменение 447
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може също така да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 35 от 
настоящия регламент за точно 
приложение на изискванията на 
регламента по отношение на:

заличава се

а) уведомление за проект или доклад 
за големи опасности, както се посочва 
в приложение II, точки 1, 2, 3, 6;
б) уведомление за 
сондажни/комбинирани операции, 
както се посочва в приложение II, 
точка 4 и 7;
в) Изисквания във връзка с проверка 
от независима трета страна, както 
се посочва в приложение II, точка 5;
изисквания за функционирането и 
организацията на компетентните 
органи, както се посочва в 
приложение III; и
„ТОЗИ ПАРАГРАФ ЛИПСВА ИЛИ 
НЕ Е НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО”
г) изисквания във връзка с 
предотвратяване на големи 
опасности от операторите, както се 
посочва в приложение IV.

Or. en

Обосновка

Ако тези елементи са предмет на делегирани актове, ще бъде трудно редовното им 
актуализиране, за да отразяват съответните промени в областта на съоръженията, 
техниката и оборудването, които може да е необходимо да се вземат под внимание.
Следователно приложенията следва да посочват минимални изисквания и от 
компетентните органи следва да се изисква да актуализират и подобряват 
стандартите, което може да включва изисквания за допълнителна информация в 
допълнение към посочената в приложенията.
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Изменение 448
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може също така да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 35 от настоящия
регламент за точно приложение на 
изискванията на регламента по 
отношение на:

2. Комисията може да приеме 
делегирани актове в съответствие с член 
35 от настоящия регламент и след 
консултация с Групата на 
компетентните органи на ЕС, 
отрасъла и работническите 
обединения за точно приложение на 
изискванията на регламента по 
отношение на:

Or. en

Изменение 449
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по член 
34 се дава на Комисията за неопределен
период от време, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия по член 
34 се дава на Комисията за период от 
пет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок.
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
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Or. ro

Изменение 450
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по член 
34 се дава на Комисията за неопределен 
период от време, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 34, се 
предоставя на Комисията за период от 
три години, считано от *
*Датата на влизане в сила на настоящия 
регламент

Or. en

Обосновка

Ако тези изисквания останат, те трябва да бъдат с определен срок.

Изменение 451
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
34, влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не са 
повдигнали възражение в срок от 2 
месеца, след като са били уведомени за 
него, или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
34, влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не са 
повдигнали възражение в срок от 2 
месеца, след като са били уведомени за 
него, или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с три месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
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Or. en

Изменение 452
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 2, параграф 1 от тази
директива буква б) се заменя със 
следното:

1. Преди да измени Директива 
2004/35/EО, Комисията предприема 
оценка на въздействието, за да 
определи как разширяването на 
географския обхват на директивата ще 
повлияе на всички сектори на 
морската индустрия. Комисията 
гарантира цялостно консултиране 
със съответните сектори, 
включително рибарството и 
застраховането.

Or. en

Обосновка

Директивата за екологична отговорност (Директива 2004/35/EО) се прилага за всички 
индустрии в морския сектор, а не само за нефтената и газова индустрия.
Следователно всяко изменение в настоящия регламент неизбежно ще има въздействие 
върху други индустрии в морския сектор, особено в риболова. Комисията трябва да 
гарантира, че Директивата за екологична отговорност остава изпълнима, практична 
и ефективна за съответните сектори.

Изменение 453
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 2, параграф 1 от тази 
директива буква б) се заменя със 
следното:

1. За целите на операциите по добив 
на нефт и газ в морски райони член 2, 
параграф 1 от тази директива буква б) се 
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заменя със следното:

Or. en

Изменение 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Изменение към Директива 2008/99/ЕО 
относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право
С настоящото Директива 2008/99/ЕО 
се изменя, както следва:
(1) В член 3 се изменя следната 
точка:
„з) всяко действие, което предизвиква 
значително влошаване на 
местообитание в рамките на 
защитена територия, включително 
големи аварии при операции с нефт и 
газ в морски райони;“
(2) В приложение А се добавя 
следното тире:
„- Директива XX/XX/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на 
дейностите по търсене, проучване и 
добив на нефт и газ в морски райони“.

Or. en

Изменение 455
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Докладване на Европейския 

парламент и на Съвета
До 20 декември 2013 г. Комисията 
предава на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно 
наличността на продукти за 
финансово обезпечение и предложения 
за мерки, улесняващи осигуряването 
на финансово обезпечение.
До 20 декември 2013 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
целесъобразните механизми, за да се 
гарантира, че установените в ЕС 
дружества като цяло осъществяват 
дейност в съответствие с 
изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 456
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент в срок до две години след 
влизането му в сила, при следните 
изключения:

Операторите на инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящата 
директива в срок до[3] години след 
влизането му в сила, при следните 
изключения:

Or. en

Обосновка

Ако настоящото законодателство е директива, 3 години може да е подходящ срок.
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Изменение 457
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент в срок до две години след 
влизането му в сила, при следните 
изключения:

Операторите на инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент в срок до три години след 
влизането му в сила, при следните 
изключения:

Or. en

Изменение 458
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) операторите на непроизводствени 
инсталации, които имат задължение 
по договор, но все още не са 
установени на местоположението, се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент в срок до 1 година след 
влизането му в сила, или в по-кратък 
срок при споразумение с компетентния 
орган.

а) операторите на непроизводствени 
инсталации се подчиняват изцяло на 
настоящата директива в срок до [2] 
години след влизането му в сила, или в 
по-кратък срок при споразумение с 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Ако настоящото законодателство е директива, 2 години може да е подходящ срок.

Изменение 459
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) операторите на планирани 
инсталации се подчиняват изцяло на 
настоящия регламент, освен ако не се 
договорят друго с компетентния орган, 
но в никакъв случай не по-късно от 1 
година след влизането му в сила.

б) операторите на планирани 
производствени инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящата 
директива, освен ако не се договорят 
друго с компетентния орган, но в 
никакъв случай не по-късно от [2] 
години след влизането му в сила.

Or. en

Обосновка

Ако настоящото законодателство е директива, 2 години може да е подходящ срок.

Изменение 460
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) операторите на планирани 
инсталации се подчиняват изцяло на 
настоящия регламент, освен ако не се 
договорят друго с компетентния орган, 
но в никакъв случай не по-късно от 1 
година след влизането му в сила.

б) операторите на планирани 
производствени инсталации се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент, освен ако не се договорят 
друго с компетентния орган, но в 
никакъв случай не по-късно от 1 година 
след влизането му в сила.

Or. en

Изменение 461
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операторите на сондажи се 
подчиняват изцяло на настоящия 
регламент в срок до 3 месеца след 
влизането му в сила, или в по-кратък 
срок при споразумение с компетентния 
орган.

в) операторите на сондажи се 
подчиняват изцяло на настоящата 
директива в срок до [12] месеца след 
влизането му в сила, или в по-кратък 
срок при споразумение с компетентния 
орган.

Or. en

Обосновка

Ако настоящото законодателство е директива, 12 месеца може да е подходящ срок.

Изменение 462
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До приемането от ЕС на разпоредби 
относно финансовата сигурност, 
държавите членки определят кои 
инструменти (наред с другото 
застраховки, резервни фондове, 
банкови гаранции и/или споразумения 
за покритие на риска) са подходящи за 
гарантиране способността на 
операторите да заплатят 
последиците от предизвиканите от 
техните операции щети, на всички 
етапи на морските проекти 
(проучване, експлоатация и 
извеждане от експлоатация).  До една 
година от влизането в сила на 
настоящия регламент държавите 
членки съобщават кои инструменти 
са били определени.

Or. en
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Изменение 463
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на обществеността във връзка с 
разрешенията съгласно Директива 
94/22/ЕО

Участие на обществеността в 
съответствие с Директива
2001/42/EО, Директива 85/337/ЕИО, 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
79/409/EИО

Or. en

Обосновка

Както се посочва в забележките към член 5, това изискване следва да бъде сведено до 
съществуващите изисквания за обществено участие. Заглавието се изменя 
съответно.

Изменение 464
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обществеността е информирана, 
независимо чрез публични съобщения 
или други подходящи средства, като 
електронните медии, когато има такива, 
за подаването на заявления за 
разрешение до държавите членки, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;

а) обществеността е информирана, чрез 
публични съобщения на уебсайта на 
компетентните органи или чрез други 
подходящи средства, като електронните 
медии, когато има такива, за подаването 
на заявления за разрешение до 
държавите членки, и че съответната 
информация за такива предложения е 
направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;

Or. ro
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Изменение 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обществеността е информирана, 
независимо чрез публични съобщения 
или други подходящи средства, като 
електронните медии, когато има 
такива, за подаването на заявления за 
разрешение до държавите членки, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;

а) обществеността е информирана, 
независимо чрез публични съобщения 
или други подходящи средства, като 
електронните медии, но не единствено,
за подаването на заявления за 
разрешение до държавите членки, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;

Or. lt

Изменение 466
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обществеността е информирана, 
независимо чрез публични съобщения 
или други подходящи средства, като 
електронните медии, когато има такива, 
за подаването на заявления за 
разрешение до държавите членки, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;

а) обществеността е информирана, 
независимо чрез публични съобщения 
или други подходящи средства, като 
електронните медии, когато има такива, 
за подаването на съответните 
заявления до държавите членки, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние на 
обществеността, включително inter alia 
информация за правото да се участва, и 
на кого могат да бъдат представени 
коментари или въпроси;
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Or. en

Обосновка

Текстът „за разрешение” се заличава, за да се разшири обхвата на разпоредбите за 
други съответни заявления.

Изменение 467
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обществеността има право да 
изразява коментари и мнения, когато 
всички възможности са допустими, 
преди да са взети решенията по 
заявленията за разрешение;

б) обществеността има право да 
изразява коментари и мнения, когато 
всички възможности са допустими, 
преди да са взети решенията по 
заявленията;

Or. en

Обосновка

Заличават се думите „за разрешение” – вж. забележките във връзка с т. 1, буква а).

Изменение 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) след като е прегледала коментарите и 
мненията, изразени от обществеността, 
държавата членка полага разумни 
усилия да информира обществеността 
за взетите решения, и за причините и 
обсъжданията, на които се основават 
тези решения, включително информация 
за процеса на участие на 
обществеността.

г) след като е прегледала коментарите и 
мненията, изразени от обществеността, 
държавата членка информира 
обществеността за взетите решения, и за 
причините и обсъжданията, на които се 
основават тези решения, включително 
информация за процеса на участие на 
обществеността.
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Or. lt

Изменение 469
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвиждат се разумни срокове, 
които да дават достатъчно време за 
всеки един от различните етапи за 
участие на обществеността.
Държавата членка определя
обществеността, която има право да 
участва за целите на параграф 1, 
включително съответните
неправителствени организации, 
отговарящи на всички изисквания, 
предвидени от националното 
законодателство, като тези насърчаващи 
опазването на околната среда или 
морската безопасност.

2. Предвиждат се разумни срокове, 
които да дават достатъчно време за 
всеки един от различните етапи за 
участие на обществеността.
Държавите членки определят
обществеността, която има право да 
участва за целите на параграф 1, 
включително всички съответни 
неправителствени организации, 
отговарящи на всички изисквания, 
предвидени от националното 
законодателство, като тези насърчаващи 
опазването на околната среда или 
морската безопасност.

Or. en

Изменение 470
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания за документите, свързани 
с процедурата за даване на съгласие

Информация, която се представя при 
уведомяване за проект или 
преместване на производствена 
инсталация

Or. en
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Изменение 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за информация, 
посочени в настоящото приложение, 
са минимални изисквания.
Компетентните органи отчитат 
развитието на добрите практики и 
могат да поискат допълнителна 
информация по всяко време, с цел 
отразяване на съответните 
изменения в областта на 
съоръженията, техниката и 
оборудването, които може да е 
необходимо да се вземат предвид.
Групата на ЕС по въпросите на 
добива на нефт и газ в морските 
райони е едно от средствата, чрез 
което такива събития могат да 
бъдат установявани и споделяни.

Or. en

Изменение 472
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението за проект на 
производствена инсталация по член 9 
съдържа най-малко следната 
информация:

Уведомленията за проект и за 
преместване на предлагана 
производствена инсталация по член 9 
съдържат най-малко следната 
информация:

Or. en

Изменение 473
Vicky Ford



AM\911374BG.doc 209/287 PE494.690v01-00

BG

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) описание на процеса, прилаган в 
дейността по проекта, използваните 
важни стандарти и вариантите на 
проекта, получени в резултат от 
този процес;

(2) описание на философията на 
проектирането и на процеса за 
производствените операции, от 
първоначалната концепция до 
внесения проект или подбора на 
съществуваща инсталация, 
използваните важни стандарти и 
концепциите на проекта, включени в 
процеса;

Or. en

Изменение 474
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) представяне на начина, по който 
концепцията намалява рисковете от 
големи опасности в приемлива степен;

(4) представяне на начина, по който 
концепцията намалява рисковете от 
големи опасности до приемливо 
равнище;

Or. en

Изменение 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) описание на инсталацията и 
условията на мястото, където предстои 
да се разположи при отчитане на 
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възрастта на инсталацията и на 
прогнозната продължителност на 
живота й;

Or. en

Изменение 476
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) общо описание на системата за 
управление на безопасността, чрез която 
мерките за управление на риска от 
големи опасности ще се поддържат 
ефективни, включително избора на 
план за независима проверка.

(7) общо описание на системата за 
управление на безопасността, чрез която 
мерките за управление на риска от 
големи опасности ще се поддържат 
ефективни.

Or. en

Обосновка

Проверката трябва да започне възможно най-рано, тъй като в противен случай няма 
да бъде ефективна.

Изменение 477
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) общо описание на системата за 
управление на безопасността, чрез която 
мерките за управление на риска от 
големи опасности ще се поддържат 
ефективни, включително избора на 
план за независима проверка.

(7) общо описание на системата за 
управление на безопасността, чрез която 
мерките за управление на риска от 
големи опасности ще се поддържат 
ефективни.

Or. en
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Изменение 478
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) описание на договореностите за 
независимата проверка и 
първоначален списък на елементите 
от критично значение за 
безопасността и изискваната от тях 
ефективност;

Or. en

Изменение 479
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) когато съществуваща 
производствена инсталация трябва 
да бъде преместена на ново място, за 
да бъде използвана за различна 
операция за добив, доказателство 
затова, че инсталацията е подходяща 
за предложената операция за добив;

Or. en

Изменение 480
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) когато непроизводствена 
инсталация трябва да бъде 
преобразувана, за да бъде използвана 
за операция за добив, доказателство 
затова, че инсталацията е подходяща 
за преобразуване за операция за добив.

Or. en

Изменение 481
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) описание на инсталацията и 
свързаната с нея инфраструктура, 
както и на всички други съоръжения, 
включително сондажите, свързани 
към нея

(3) описание на инсталацията и на всяка 
връзка с други инсталации или 
свързана инфраструктура;

Or. en

Изменение 482
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности са 
идентифицирани, вероятността за 
възникването им и оценката на 
последствията от тях, включително 
всички екологични, метеорологични и 
подводни ограничения по отношение 
на безопасната работа, както и че 



AM\911374BG.doc 213/287 PE494.690v01-00

BG

среда до приемливи нива мерките за техния контрол са 
подходящи за намаляване на рисковете 
от голяма опасност за хората и околната 
среда до приемливи нива; това 
представяне включва оценка на всяка 
невъзможност за реагиране при 
нефтени разливи;

Or. en

Изменение 483
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 484
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) подробна информация за обекта и 
мерките за осигуряване на контрол на 
сондажа, технологична безопасност, 

(6) подробна информация за 
оборудването и мерките за осигуряване 
на контрол на сондажа (където това е 
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ограничаване на опасните вещества, 
предпазване от пожар и експлозия,
защита на работната сила от опасни 
вещества и защита на околната среда от 
зараждаща се голяма опасност (в 
съответствие с вътрешния авариен план 
съгласно приложение V

необходимо), технологична 
безопасност, ограничаване на опасните 
вещества, предпазване от пожар и 
експлозия, защита на работната сила от 
опасни вещества и защита на околната 
среда от зараждаща се голяма опасност 
(в съответствие с вътрешния авариен 
план за реагиране съгласно приложение 
V

Or. en

Изменение 485
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) подробна информация за мерките за 
защита на хората на платформата от 
големи опасности и за осигуряване на 
безопасната им евакуация и 
възстановяване, както и за поддръжка 
на системите за контрол за 
предотвратяване на щети по 
инсталацията и околната среда, в случай 
че целият персонал бъде евакуиран;

(7) подробна информация за мерките за 
защита на хората на инсталацията от 
големи опасности и за осигуряване на 
безопасната им евакуация и спасяване, 
както и мерки за поддръжка на 
системите за контрол за 
предотвратяване на щети по 
инсталацията и околната среда, в случай 
че целият персонал бъде евакуиран;

Or. en

Изменение 486
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) приложими кодекси, стандарти и 
указания, използвани при изграждането 
и пускането в действие на инсталацията;

(8) подробности за приложими 
кодекси, стандарти и указания, 
използвани при изграждането и 
пускането в действие на инсталацията;
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Or. en

Изменение 487
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) информация относно системата за 
управление на безопасността на 
операциите, поддръжката,
видоизмененията и плановете на 
проверка, включително основните 
предели на приложимост, които 
следва да се контролират от 
системата за управление;

(9) описание на системата за 
управление на безопасността на 
операциите, поддръжката и
видоизмененията;

Or. en

Обосновка

Това е прехвърлено към списъка с изисквания от член 9.

Изменение 488
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) информация, свързана с плана за 
проверка съгласно раздел 5, точка 2 от 
настоящото приложение

(10) подробности за плана за проверка 
съгласно раздел 5, точка 2 от 
настоящото приложение

Or. en

Изменение 489
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) информацията, отнасяща се до 
изискванията на настоящия регламент, 
придобита съгласно друго приложимо 
европейско законодателство, по-
специално Директиви 92/91/ЕО и 
85/337/ЕИО

(12) всяка информация, отнасяща се до 
изискванията на настоящия регламент, 
придобита съгласно изискванията за 
предотвратяване на големи аварии от 
Директива 92/91/ЕО;

Or. en

Изменение 490
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) във връзка с нефтените и 
газовите операции, които ще бъдат 
провеждани от инсталацията, 
подкрепящо описание на аспектите 
на околната среда, които е вероятно 
да бъдат засегнати в голяма степен, 
оценка на идентифицираните 
потенциални въздействия върху 
околната среда, по-специално 
изхвърляния на замърсители в 
околната среда, и описание на 
техническите и нетехническите 
мерки, предвидени да предотвратят, 
намалят или неутрализират тези 
въздействия, включително 
мониторинг, които могат да бъдат 
удовлетворени от описанието и 
оценката, съгласно Директива 
85/337/ЕИО и приети от 
компетентния орган;.

Or. en
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Изменение 491
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – параграф 1 – точка 13 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) подкрепящ вътрешен план за 
аварийно реагиране съгласно член 12;

Or. en

Изменение 492
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности са 
идентифицирани, вероятността за 
възникването им и оценката на 
последствията от тях, включително 
всички екологични, метеорологични и 
подводни ограничения по отношение 
на безопасната работа, както и че 
мерките за техния контрол са 
подходящи за намаляване на рисковете 
от голяма опасност за хората и околната 
среда до приемливи нива; това 
представяне включва оценка на всяка 
невъзможност за реагиране при 
нефтени разливи;

Or. en

Изменение 493
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 494
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) подробна информация за обекта и 
мерките за осигуряване на контрол на 
сондажа, технологична безопасност, 
ограничаване на опасните вещества, 
предпазване от пожар и експлозия, 
защита на работната сила от опасни 
вещества и защита на околната среда от 
зараждаща се голяма опасност (в 
съответствие с вътрешния авариен план 
съгласно приложение V;

(6) подробна информация за обекта и 
мерките за осигуряване на контрол на 
сондажа и технологична 
безопасност(където това е 
необходимо), ограничаване на опасните 
вещества, предпазване от пожар и 
експлозия, защита на работната сила от 
опасни вещества и защита на околната 
среда от зараждаща се голяма опасност 
(в съответствие с вътрешния авариен 
план за реагиране съгласно приложение 
V;

Or. en

Изменение 495
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) подробна информация за мерките за 
защита на хората на платформата от 
големи опасности и за осигуряване на 
безопасната им евакуация и 
възстановяване, както и за поддръжка 
на системите за контрол за 
предотвратяване на щети по 
инсталацията и околната среда, в случай 
че целият персонал бъде евакуиран

(7) подробна информация за мерките за 
защита на хората на инсталацията от 
големи опасности и за осигуряване на 
безопасната им евакуация и спасяване, 
както и мерки за поддръжка на 
системите за контрол за 
предотвратяване на щети по 
инсталацията и околната среда, в случай 
че целият персонал бъде евакуиран;

Or. en

Изменение 496
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) приложими кодекси, стандарти и 
указания, използвани при изграждането 
и пускането в действие на инсталацията

(8) подробности за приложими 
кодекси, стандарти и указания, 
използвани при изграждането и 
пускането в действие на инсталацията;

Or. en

Изменение 497
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности за 
дейностите, които инсталацията може 
да извършва, са идентифицирани, както 

(9) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности за 
операциите, които инсталацията може 
да извършва, са идентифицирани, както 
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и че рисковете от възникване на голяма 
опасност за хората и околната среда са 
ограничени до допустима степен;

и че рисковете от възникване на голяма 
опасност за хората и околната среда са 
ограничени до допустима степен (не 
засяга българската езикова редакция);

Or. en

Изменение 498
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) подробна информация за 
екологичните, метеорологичните и 
подводните ограничения по отношение 
на безопасната работа, и за мерките за 
идентифициране на рисковете от 
подводни и морски опасности, като 
тръбопроводи и местата за привързване 
на съседни инсталации;

(10) подробна информация за всякакви 
екологични, метеорологични и 
подводни ограничения по отношение на 
безопасната работа, и за мерките за 
идентифициране на рисковете от 
подводни и морски опасности, като 
тръбопроводи и местата (не засяга 
българската езикова редакция)за 
привързване на съседни инсталации;

Or. en

Изменение 499
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) общ преглед на политиката на 
оператора за предотвратяване на 
големи аварии съгласно член 18;

Or. en
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Изменение 500
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) информация за системата за 
управление на безопасността на 
операциите, поддръжката и 
видоизмененията

(11) описание на системата за 
управление на безопасността на 
операциите, поддръжката и
видоизмененията на инсталацията;

Or. en

Изменение 501
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) информация, свързана с плана за 
проверка съгласно раздел 5, точка 2 от 
настоящото приложение;

(12) подробности за плана за 
независима проверка съгласно раздел 5, 
точка 2 от настоящото приложение;

Or. en

Изменение 502
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) всякаква друга подробна 
информация, имаща връзка с въпроса, 
например в случаите, в които две или 
повече инсталации работят във 
взаимодействие по начин, който влияе 
на потенциала за голяма опасност на 
една или всички инсталации

(13) всякаква друга подробна 
информация, имаща връзка с въпроса, 
например в случаите, в които две или 
повече инсталации работят във 
взаимодействие по начин, който влияе 
на потенциала за голяма опасност на 
една или всички инсталации
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Or. en

Изменение 503
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) всяка информация, отнасяща се 
до изискванията на настоящия 
регламент, придобита съгласно
изискванията за предотвратяване на 
големи аварии от Директива 
92/91/ЕО;

Or. en

Обосновка

Това е прехвърлено към списъка с изисквания от член 9.

Изменение 504
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) във връзка с нефтените и 
газовите операции, които ще бъдат 
провеждани от инсталацията, 
подкрепящо описание на аспектите 
на околната среда, които е вероятно 
да бъдат засегнати в голяма степен, 
оценка на идентифицираните 
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потенциални въздействия върху 
околната среда, по-специално 
изхвърляния на замърсители в 
околната среда, и описание на 
техническите и нетехническите 
мерки, предвидени да предотвратят, 
намалят или неутрализират тези 
въздействия, включително 
мониторинг, които могат да бъдат 
удовлетворени от описанието и 
извършената оценка, съгласно 
Директива 85/337/ЕИО и приети от 
компетентния орган;.

Or. en

Изменение 505
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 3 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) подкрепящ вътрешен план за 
аварийно реагиране съгласно член 12;

Or. en

Обосновка

Текст, прехвърлен от член 9.  Това следва да бъде отделно изискване, тъй като ще 
бъде оперативен документ, оценяван при аварии.

Изменение 506
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението за сондаж съгласно 
член 13 съдържа най-малко следната 

Уведомлението за сондажни операции
съгласно член 13 съдържа най-малко 
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информация: следната информация:

Or. en

Изменение 507
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) наименование на инсталацията, 
която ще се използва, и име на 
собственика;

(2) наименование на инсталацията, 
която ще се използва, и име и адрес на 
собственика на инсталацията;

Or. en

Изменение 508
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) във връзка с нефтените и 
газовите операции, които ще бъдат 
провеждани от инсталацията, 
подкрепящо описание на аспектите 
на околната среда, които е вероятно 
да бъдат засегнати в голяма степен, 
оценка на идентифицираните 
потенциални въздействия върху 
околната среда, по-специално 
изхвърляния на замърсители в 
околната среда, и описание на 
техническите и нетехническите 
мерки, предвидени да предотвратят, 
намалят или неутрализират тези 
въздействия, включително 
мониторинг, които могат да бъдат 
удовлетворени от описанието и
извършената оценка, съгласно 
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Директива 85/337/ЕИО и приети от 
компетентния орган;.

Or. en

Обосновка

Това препраща към съответната ОВОС, която следва да бъде внесена като отделен 
документ, тъй като може да е била разгледана отделно.

Изменение 509
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) подкрепящ вътрешен план за 
аварийно реагиране съгласно член 12;

Or. en

Обосновка

Това е прехвърлено към списъка с изисквания от член 9.

Изменение 510
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) подробности, по които се разпознава 
сондажът, и всякакви връзки с други 
сондажи или проекти;

(3) подробности, по които се разпознава 
сондажът, и всякакви връзки с 
инсталации или свързана 
инфраструктура;

Or. en
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Изменение 511
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) информация за работната програма 
на сондажа, включително периода на 
експлоатацията му, проверка на 
преградите срещу загуба на контрол на 
сондажа, и планирания статут на 
сондажа след приключване на 
експлоатацията;

(4) информация за работната програма 
на сондажа, включително периода на 
експлоатацията му, проверка на 
преградите срещу загуба на контрол на 
сондажа, (оборудване, сондажни 
разтвори, цимент и др.), 
направляващия контрол на 
сондажното трасе и ограниченията 
за безопасна експлоатация при 
съобразяване с оценката на риска;

Or. en

Обосновка

Сливане поради значителното припокриване.

Изменение 512
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ 
ПРЕДОСТАВЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ 
НА СОНДАЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Предоставянето на информация за 
сондажни операции съгласно член 13 
съдържа най-малко следната 
информация:
(1) наименование и адрес на 
оператора;
(2) наименование на инсталацията, и 
име и адрес на собственика на 
инсталацията;
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(3) подробности, по които се 
разпознава сондажът, и всякакви 
връзки с инсталации или свързана 
инфраструктура;
(4) обобщение за предприетите 
операции от началото на операциите 
или от предишния доклад;
(5) диаметър и истинска вертикала и 
измерени дълбочини за:
а) всеки пробит отвор; и
б) всеки инсталиран корпус;
(6) гъстота на сондажния разтвор 
към момента на изготвяне на 
доклада; и
(7) в случай на операции, свързани с 
действащ сондаж, текущото му 
оперативно състояние;

Or. en

Обосновка

Законодателството следва да изисква редовни доклади относно сондажните 
дейности там, където съществува опасност от изпускане на въглеводород.

Изменение 513
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) подробна информация за 
конструкцията на сондажа, 
включително прегради срещу загуба на 
контрол на сондата (оборудване, 
сондажни разтвори, цимент и др.), 
направляващия контрол на 
сондажното трасе и ограниченията 
за безопасна експлоатация при 
съобразяване с оценката на риска.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Този текст е влят с приложение ІІ, част 4, параграф 4, тъй като съществуваше 
припокриване между двата параграфа.

Изменение 514
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) подробна информация за 
разположението на сондажа след края 
на операциите — тоест окончателно 
или временно напускане; и в случай че 
бъде окомплектован за бъдещо 
използване;

(8) подробна информация за 
предложеното разположение на 
сондажа след края на операциите —
тоест временно преустановено или 
окончателно напуснато; и дали към 
сондажа е било добавено 
допълнително оборудване за бъдещо 
използване;

Or. en

Изменение 515
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) при наличието на действащ сондаж 
съответна информация за историята и 
състоянието му.

(9) при наличието на действащ сондаж 
информация за историята и състоянието 
му.

Or. en

Изменение 516
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 11 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) при извършване на сондаж със 
средствата на непроизводствена 
инсталация следната допълнителна 
информация:

(11) при изграждане, изменение или 
запазване на сондаж със средствата на 
непроизводствена инсталация следната 
допълнителна информация:

Or. en

Изменение 517
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробна информация за 
метеорологичните, морските и 
подводните условия на мястото, 
включително всички физически 
препятствия, като тръбопроводи

а) подробна информация за всякакви 
екологични, метеорологични и 
подводни ограничения по отношение 
на безопасната работа, и за мерките 
за идентифициране на рисковете от 
подводни и морски опасности, като 
тръбопроводи и местата за 
привързване на съседни инсталации;

Or. en

Изменение 518
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) информацията, отнасяща се до 
изискванията на настоящия регламент, 
придобита съгласно друго приложимо 
европейско законодателство, по-
специално Директиви 92/91/ЕО и 

(2) всяка информация, отнасяща се до
други изисквания на настоящия 
регламент, придобита съгласно 
изискванията за предотвратяване на 
големи аварии от Директива 
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85/337/ЕИО 92/91/ЕО;

Or. en

Обосновка

Това изисква по-добро обясняване на информацията, която се изисква да бъде 
представена съгласно приложение ІІ. Позоваването на Директивата за ОВОС следва 
да се пренесе в следния раздел.

Изменение 519
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимата трета страна 
отговаря на следните изисквания с оглед 
на нейната независимост от оператора 
на инсталацията или оператора на 
сондажа:

1. Независимият проверител отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
неговата независимост от оператора на 
инсталацията или оператора на сондажа:

Or. en

Изменение 520
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимата трета страна 
отговаря на следните изисквания с оглед 
на нейната независимост от оператора 
на инсталацията или оператора на 
сондажа:

1. Независимият проверител отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
неговата независимост от оператора на 
инсталацията или оператора на сондажа:

Or. fr
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Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 521
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимата трета страна
отговаря на следните изисквания с оглед 
на нейната независимост от оператора 
на инсталацията или оператора на 
сондажа:

1. Независимият проверител отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
неговата независимост от оператора на 
инсталацията или на сондажа:

Or. en

Изменение 522
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимата трета страна отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
нейната независимост от оператора на 
инсталацията или оператора на сондажа:

1. Независимата трета страна отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
нейната строга независимост от 
оператора на инсталацията или 
оператора на сондажа:

Or. en

Изменение 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) става въпрос за независимо 
юридическо лице;

Or. en

Изменение 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква -аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) тя не следва да има конфликт на 
интереси с оператора на 
инсталацията или с оператора на 
сондажа;

Or. en

Изменение 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква -аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en



AM\911374BG.doc 233/287 PE494.690v01-00

BG

Изменение 526
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функцията Й не изисква тя да 
вземе предвид някакъв аспект от 
критичния елемент на безопасност или 
въпросното съоръжение, в което вече е 
участвала, или когато нейната
обективност се подлага на съмнение;

а) функциите не изискват 
разглеждането на някакъв аспект от 
критичния елемент на безопасност или 
въпросното съоръжение, при който 
може да има конфликт на интереси и 
обективността може да бъде 
застрашена;

Or. en

Обосновка

В някои области не е ясно дали операторът, а не проверителят, е този ,който трябва 
да извършва оценките и да прави съответните декларации въз основа на 
установеното по време на независимите проверки. Като цяло задълженията по 
отношение на операторите трябва да бъдат по-ясно заявени. Някои предложиха нови 
формулировки с оглед намиране на решение по този въпрос.

Изменение 527
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) функцията Й не изисква тя да 
вземе предвид някакъв аспект от 
критичния елемент на безопасност или 
въпросното съоръжение, в което вече е 
участвала, или когато нейната 
обективност се подлага на съмнение;

а) функциите не изискват 
разглеждането на някакъв аспект от 
критичния елемент на безопасност или 
въпросното съоръжение, в който 
съществува предишно участие или 
при който може да има конфликт на 
интереси или когато обективността 
може да бъде застрашена по какъвто 
и да е начин;

Or. en
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Изменение 528
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) проверителят е в достатъчна степен 
независим от системата на управление, 
която е или е била отговорна за някакъв 
аспект на сондажа ,така че да се 
гарантира обективност при 
изпълнение на задълженията в рамките 
на плана;

Or. en

Обосновка

Определя изискванията за независимата трета страна. Както е написано те 
потенциално биха могли да изключат редица от традиционните проверители, които 
са част от по-големи многонационални организации, ангажирани с проекти, 
материали или оборудване. Комисията заяви по време на NSOAF (Форума на 
институциите по морските дейности в Северно море), че това не е било нейното 
намерение, а настоящото изменение се опитва да намери отговор на този проблем.

Изменение 529
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) проверителят е в достатъчна степен 
независим от системата на управление, 
която е или е била отговорна за някакъв 
аспект или компонент на 
инспекцията на сондажа или плана за 
независима проверка, така че да се 
гарантира обективност при 
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изпълнение на задълженията си в 
рамките на плана;

изпълнение на задълженията в рамките 
на плана.

Or. en

Изменение 530
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 531
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 532
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимата трета страна 
отговаря на следните изисквания с 
оглед на своята компетентност:

2. Операторът гарантира, че 
независимият проверител е в 
състояние да отговори на следните 
изисквания с оглед на неговата 
компетентност:

Or. en

Изменение 533
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимата трета страна 
отговаря на следните изисквания с оглед 
на своята компетентност:

2. Независимият проверител отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
неговата компетентност:

Or. en

Изменение 534
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимата трета страна
отговаря на следните изисквания с оглед 
на своята компетентност:

2. Независимият проверител отговаря 
на следните изисквания с оглед на 
неговата компетентност:
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Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 535
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимата трета 
страна;

в) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимия проверител;

Or. en

Изменение 536
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимата трета 
страна;

в) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимия проверител;

Or. en

Изменение 537
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достатъчни правомощия, 
предоставени от оператора на 
независимата трета страна, за да 
може тя да изпълнява задълженията си 
правилно;

г) достатъчни правомощия, 
предоставени от оператора на 
независимия проверител, за да може 
той да изпълнява задълженията си 
правилно;

Or. en

Изменение 538
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимата трета 
страна;

д) подходяща организация на 
информационния поток между 
оператора и независимия проверител;

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 539
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) достатъчни правомощия, е) достатъчни правомощия, 
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предоставени от оператора на 
независимата трета страна, за да 
може тя да изпълнява задълженията си 
правилно;

предоставени от оператора на 
независимия проверител, за да може 
той да изпълнява задълженията си 
правилно;

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 540
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По смисъла на член 13, параграф 3, 
съществено изменение на 
уведомлението за сондаж ще включва:

3. По смисъла на член 13, параграф 3, 
съществено (не засяга българската 
езикова редакция) изменение на 
уведомлението за сондаж ще включва:

Or. en

Изменение 541
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко изменение, което потенциално 
може да наруши замисъла на 
първоначалния проект на конструкцията 
на сондажа, по-специално във връзка с 
контрола на сондажа и другите прегради 
срещу потока и тяхната проверка;

а) всяко изменение, което потенциално 
може да промени замисъла на 
първоначалния проект на конструкцията 
на сондажа, по-специално във връзка с 
контрола на сондажа и другите прегради 
срещу потока и тяхната проверка;
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Or. en

Изменение 542
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко съществено изменение на 
инсталацията или съоръжението, или на 
системата за управление на оператора 
на сондажа, обявено съгласно 
приложение II, част 4;

б) всяко съществено изменение на 
инсталацията или съоръжението, или на 
системата за управление или промяна 
на оператора на сондажа, обявено 
съгласно приложение II, част 4;

Or. en

Изменение 543
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществените изменения следва да се 
представят на независимия инспектор 
на сондажа за допълнителна проверка 
от негова страна, като резултатите от 
тази допълнителна проверка следва да 
се докладват на компетентния орган.

Съществените (не засяга българската 
езикова редакция) изменения следва да 
се представят на независимия 
проверител, за да може той да 
предприеме допълнителна проверка, 
като резултатите от тази допълнителна 
проверка следва да се предоставят на 
разположение на компетентния орган 
при поискване.

Or. en

Изменение 544
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на уведомление за сондаж, 
се добавя декларация от независим 
инспектор на сондажа, че оценката на 
риска във връзка с проекта на сондажа и 
преградите срещу загуба на контрол са 
подходящи за всички очаквани условия 
и обстоятелства.

4. В случай на уведомление за сондаж, 
се добавя декларация от оператора 
след разглеждане на доклада на 
независимия проверител, че оценката 
на риска във връзка с проекта на 
сондажа и преградите срещу загуба на 
контрол са подходящи за всички 
очаквани условия и обстоятелства.

Or. en

Изменение 545
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) декларация от проверител от 
независима трета страна, че записите 
на критичните елементи на 
безопасността и планът за 
поддръжката им, както е посочено в 
доклада за големи опасности, са или ще 
бъдат подходящи;

а) декларация от оператора след 
разглеждане на доклада на 
независимия проверител , че записите 
на критичните елементи на 
безопасността и техният план за 
поддръжка, както е посочено в доклада 
за големи опасности, са или ще бъдат 
подходящи;

Or. en

Изменение 546
Alyn Smith

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) декларация от проверител от а) декларация от оператора след 
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независима трета страна, че записите на 
критичните елементи на безопасността 
и планът за поддръжката им, както е 
посочено в доклада за големи 
опасности, са или ще бъдат подходящи;

разглеждане на доклада на 
независимата трета страна, че 
записите на критичните елементи на 
безопасността и техният план за 
поддръжка, както е посочено в доклада 
за големи опасности, са или ще бъдат 
подходящи;

Or. en

Изменение 547
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) декларация от проверител от 
независима трета страна, че записите 
на критичните елементи на 
безопасността и планът за поддръжката 
им, както е посочено в доклада за 
големи опасности, са или ще бъдат 
подходящи;

a) декларация от проверител от 
независимия проверител, че записите 
на критичните елементи на 
безопасността и планът за поддръжката 
им, както е посочено в доклада за 
големи опасности, са или ще бъдат 
подходящи;

Or. fr

Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 548
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на плана за проверка, б) описание на плана за проверка, 
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включително избора на проверители от 
независима трета страна, средствата 
за проверката, че критичните елементи 
на безопасността и всяко посочено в 
плана съоръжение остават в добро 
състояние;

включително избора на независими 
проверители, средствата за проверката, 
че критичните елементи на 
безопасността и всяко посочено в плана 
съоръжение остават в добро състояние;

Or. en

Изменение 549
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на плана за проверка, 
включително избора на проверители от 
независима трета страна, средствата 
за проверката, че критичните елементи 
на безопасността и всяко посочено в 
плана съоръжение остават в добро 
състояние;

б) описание на плана за проверка, 
включително избора на независими 
проверители, средствата за проверката, 
че критичните елементи на 
безопасността и всяко посочено в плана 
съоръжение остават в добро състояние;

Or. en

Изменение 550
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на плана за проверка, 
включително избора на проверители от 
независима трета страна, средствата 
за проверката, че критичните елементи 
на безопасността и всяко посочено в 
плана съоръжение остават в добро 
състояние;

б) описание на плана за проверка, 
включително избора на независими 
проверители, средствата за проверката, 
че критичните елементи на 
безопасността и всяко посочено в плана 
съоръжение остават в добро състояние;

Or. fr
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Обосновка

Няма доказателство, че проверката от трета страна е задължително най-добрата 
съществуваща практика от гледна точка на независимостта. Текстът следва да 
предостави необходимата гъвкавост за извършването на независими проверки, която 
да отразява националните обстоятелства и практики.

Изменение 551
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) средствата, упоменати в алинея 5, 
буква б), включват при необходимост 
проверка и изпитване на критичните 
елементи на безопасността от 
независими и компетентни лица;
проверка на проекта, стандарта, 
сертифицирането или друга система на 
съответствие на критичните елементи на 
безопасността; проверка на 
незавършеното производство;
докладването на всички случаи на 
несъответствие; и мерките, предприети 
от оператора за отстраняване на 
неизправностите;

в) описание на средствата за проверка, 
упоменати в алинея 5, буква б), които 
включват подробности за принципите, 
които ще бъдат прилагани за 
изпълняването на функциите по 
плана, и планът ще бъде постоянно 
обект на преглед през целия жизнен 
цикъл на инсталацията;  при 
необходимост проверката и 
изпитването на критичните елементи 
на безопасността от независим и 
компетентен проверител;
проверката на проекта, стандарта, 
сертифицирането или друга система на 
съответствие (не засяга българската 
езикова редакция) на критичните 
елементи на безопасността;
проверката на незавършеното 
производство; и докладването на 
всички случаи на несъответствие; и 
всички мерки, предприети от оператора 
за отстраняване на неизправностите;

Or. en

Изменение 552
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 2 – част 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато на дадена инсталация предстоят 
да бъдат извършени основни промени, 
информацията, която се предоставя на 
компетентния орган съгласно членове 
10 и 11, съдържа най-малко следната 
информация:

Когато на дадена инсталация предстоят 
да бъдат извършени съществени 
изменения, информацията, която се 
предоставя на компетентния орган 
съгласно членове 10 и 11, съдържа най-
малко следното:

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде разширена, така че да включва цялата „свързана 
инфраструктура”.

Изменение 553
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 6 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на основно изменение, 
достатъчна информация за пълна 
актуализация на предишния доклад за 
големи опасности и свързания вътрешен 
авариен план на инсталацията, както и 
да се представи, че рисковете от голяма 
опасност са ограничени до приемливи 
нива.

3. достатъчна информация за пълна 
актуализация на предишния доклад за 
големи опасности и свързания вътрешен 
авариен план за реагиране на 
инсталацията, както и да се представи, 
че рисковете от голяма опасност са 
ограничени до приемливо равнище.

Or. en

Изменение 554
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 6 – параграф 1 – точка 4 –  буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на рисковете от голяма 
опасност, свързани с демонтирането
на инсталацията, общ брой на уязвимото 
население и мерките за контрол на 
риска;

б) описание на рисковете от голяма 
опасност, свързани с извеждането от 
експлоатация на инсталацията, общ 
брой на уязвимото население и мерките 
за контрол на риска;

Or. en

Изменение 555
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 6 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за аварийно реагиране, които 
да осигурят безопасна евакуация и 
възстановяване на персонала и да 
предотвратят голяма авария за 
околната среда.

в) мерки за аварийно реагиране, които 
да осигурят безопасна евакуация и 
спасяване на персонала и за поддръжка 
на системите за контрол, така че да 
се избегнат щети за околната среда, в 
случай че целият персонал е 
евакуиран.

Or. en

Изменение 556
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 6 – параграф 1 – точка 4 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Това препраща към съответната ОВОС, която следва да бъде внесена като отделен 
документ, тъй като може да е била разгледана отделно.

Изменение 557
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 7 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Описание на начина, по който 
системите за управление на 
инсталациите, участващи в 
комбинираната операция, ще бъдат 
координирани, така че да се ограничи 
рискът от голяма авария.

(3) описание под формата на свързващ 
документ със съгласие от всички 
страни по документа на начина, по 
който системите за управление на 
инсталациите, участващи в 
комбинираната операция, ще бъдат 
координирани, така че да се ограничи 
рискът (не засяга българската езикова 
редакция) от голяма авария до 
приемливо равнище;

Or. en

Изменение 558
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 7 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Описание на комбинираната (6) описание на комбинираната 
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операция и работна програма, която 
съдържа датите, на които се очаква 
комбинираната операция да започне и 
да приключи, и копие от споразумение 
между операторите, участващи в 
комбинираните операции;

операция и работна програма, която 
съдържа датите, на които се очаква
комбинираната операция да започне;

Or. en

Изменение 559
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания към компетентните органи 
за регулиране на операциите с големи 
опасности

Изисквания към компетентните органи 
за регулиране на големи опасности

Or. en

Изменение 560
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на определяне на 
компетентен орган, отговорен за 
регулаторните функции в настоящия 
регламент във връзка с безопасността 
и опазването на околната среда,
държавите членки поставят под 
внимание следните минимални 
критерии:

1. За целите на определяне на 
компетентен орган, отговорен за 
задълженията, свързани с обхвата на 
настоящия регламент, държавите 
членки поставят под внимание 
следното:

Or. en



AM\911374BG.doc 249/287 PE494.690v01-00

BG

Изменение 561
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организационни мерки, които 
позволяват всички задължения по 
настоящия регламент да бъдат 
ефективно изпълнявани, включително 
мерки за регулиране на безопасността и 
опазването на околната среда по 
справедлив начин;

а) организационни мерки, които 
позволяват всички задължения по 
настоящия регламент (не засяга 
българската езикова редакция) да 
бъдат ефективно изпълнявани, 
включително мерки за регулиране на 
безопасността и опазването на околната 
среда по справедлив начин;

Or. en

Изменение 562
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) декларация за политиката, насочена 
към целите за постигане на контрол 
и прилагане в законодателството, и 
по какъв начин компетентният орган
ще постигне прозрачност, 
последователност, пропорционалност и 
обективност при регулиране от негова 
страна на нефтените и газови дейности в 
морски райони. Компетентният орган 
следва също така да разясни на 
обществеността разделението на 
отговорностите на регулатора от 
тези на оператора, като последният 
носи първостепенна отговорност за 
контролиране на рисковете, а 
първият е длъжен да следи дали 
операторът прилага подходящи 
мерки, които има вероятност да 
бъдат ефективни при контролиране 

б) декларация за политиката, описваща
целите на компетентния орган, и по 
какъв начин той ще постигне 
прозрачност, последователност, 
пропорционалност и обективност при 
регулиране от негова страна на 
нефтените и газови дейности в морски 
райони;
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на рисковете от големи опасности;

Or. en

Изменение 563
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) работни процедури, които описват по 
какъв начин компетентният орган ще 
проверява и ще изисква изпълнение на 
задълженията на операторите по 
настоящия регламент, включително 
как той ще обработва, оценява и 
одобрява докладите за големи 
опасности, как ще обработва 
уведомленията за сондажите и по 
какъв начин следва да се определят 
интервалите между инспекциите на 
мерките за контрол на риска от 
големи опасности (включително за 
околната среда) за дадена инсталация 
или дейност;

г) работни процедури, които описват по 
какъв начин компетентният орган ще 
оценява докладите за големи 
опасности, сондажните уведомления 
и уведомленията за комбинирани 
операции, ще проверява и ще изисква 
изпълнение на задълженията на 
операторите и по какъв начин следва да 
се определят интервалите между 
инспекциите на инсталациите или 
морските нефтени и газови операции;

Or. en

Изменение 564
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) процедури за изпълнение на 
функциите на компетентния орган по 
настоящия регламент без да се засягат 
другите отговорности, например 
нефтени и газови операции на брега, и 
мерките съгласно Директива 92/91/ЕО;

д) процедури за изпълнение на 
функциите на компетентния орган по 
настоящия регламент (не засяга 
българската езикова редакция) без да 
се засягат другите отговорности, 
например нефтени и газови операции на 
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брега, и мерките съгласно Директива 
92/91/ЕО;

Or. en

Изменение 565
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в случай че компетентният орган 
се състои от две или повече агенции, 
официално споразумение за 
установяване на необходимите 
механизми за съвместна работа на 
компетентния орган, включително 
контрол, наблюдение и прегледи от 
висшето ръководство, съвместно 
планиране и инспектиране, разделение 
на отговорностите за обработка на 
докладите за големи опасности, 
съвместно разследване, вътрешни
комуникации и външно докладване.

е) в случай че даден компетентен 
орган се състои от две или повече 
агенции, официално споразумение за 
установяване на необходимите 
механизми за съвместна работа на 
компетентния орган, включително 
контрол, наблюдение и прегледи от 
висшето ръководство; разделението на 
отговорностите;  съвместното 
планиране, инспектиране и 
разследване; комуникациите; и 
публикуването на външните доклади.

Or. en

Изменение 566
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) достатъчен експертен опит на 
специалисти на местно ниво или 
осигурени с външно споразумение за 
инспекция и разследване на 
дейностите, предприемане на действия 
за прилагане в законодателството и 
обработка на докладите за големи 

а) предоставяне на достатъчен 
експертен опит на специалисти в 
рамките на компетентния орган или 
чрез официални споразумения с една 
или повече трети страни с оглед 
оценяването на докладите и 
уведомленията за големи опасности;
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опасности и уведомленията; предприемане на инспекции и 
разследвания; и предприемане на 
действия за прилагане в 
законодателството;

Or. en

Изменение 567
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случай че се разчита на външни 
източници на експертен опит, 
достатъчни писмени указания и контрол 
за поддържане на съгласуван подход и 
гаранции, че законно назначеният 
компетентен орган запазва изцяло 
задълженията си по настоящия 
регламент;

б) в случай че се разчита на външни 
източници на експертен опит, 
предоставянето на достатъчни 
писмени указания и контрол за 
поддържане на съгласуван подход и 
гаранции, че законно назначеният 
компетентен орган запазва изцяло 
задълженията си по настоящия 
регламент (не засяга българската 
езикова редакция);

Or. en

Изменение 568
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) достатъчни ресурси за задължително 
обучение, комуникация, достъп до 
технологии и командировки на 
персонала на компетентния орган при 
изпълнение на регулаторните им 
функции, така че да позволяват
активното сътрудничество между 
компетентните органи съгласно член 27;

в) предоставяне на достатъчни ресурси 
за задължително обучение, 
комуникация, достъп до технологии и 
командировки на персонала на 
компетентния орган за изпълняването
на регулаторните им функции и 
позволяване на активното 
сътрудничество между компетентните 
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органи съгласно член 27;

Or. en

Изменение 569
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при необходимост да изискват
операторите и/или собствениците на 
инсталации да обезщетят
компетентния орган за разходите по 
изпълнение на задълженията му 
съгласно настоящия регламент;

г) при необходимост да се изиска
операторите да възстановят на
компетентния орган  разходите по 
изпълнение на задълженията му 
съгласно настоящия регламент (не 
засяга българската езикова редакция);

Or. en

Обосновка

Позоваването на собствениците на инсталации следва да бъде заличено, тъй като 
съответните собственици са обхванати от определението за оператори.

Изменение 570
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да предприемат или да предизвикат
извършването на изследователска 
дейност в съответствие с функциите на 
компетентния орган по настоящия 
регламент;

д) предприемане или насърчаване на
извършването на изследователска 
дейност в съответствие с функциите на 
компетентния орган по настоящия 
регламент( не засяга българската 
езикова редакция);

Or. en
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Изменение 571
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) компетентният орган да изготвя 
доклади.

е) разпоредба, съгласно която 
компетентен орган да изготвя 
доклади.

Or. en

Изменение 572
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Процедурите за оценяване на доклада
за големи опасности и уведомленията, 
вътрешните аварийни планове и 
другите приложими документи 
включват:

3. Процедурите за оценяване на 
докладите за големи опасности и 
уведомленията се изготвят от 
компетентните органи и се 
предоставят на операторите.
Информацията относно принципите 
за оценяване е също изготвена и е 
достъпна за обществеността.

Or. en

Обосновка

Позоваването на собствениците на инсталации следва да бъде заличено, тъй като 
съответните собственици са обхванати от определението за оператори.

Изменение 573
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) количествен анализ на оценката на 
риска;

заличава се

Or. en

Изменение 574
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценяване на преценката на 
оператора относно съответните 
характеристики на 
местоположението на операциите;

заличава се

Or. en

Изменение 575
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на използваните технически 
и организационни стандарти;

заличава се

Or. en

Изменение 576
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква г)



PE494.690v01-00 256/287 AM\911374BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценка на инженерно-
техническите решения;

заличава се

Or. en

Изменение 577
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на мерките от страна на 
оператора за управление на 
промените в оперативните планове;

заличава се

Or. en

Изменение 578
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) сравнение на използваните решения 
с решенията, използвани при други 
сходни ситуации;

заличава се

Or. en

Изменение 579
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) оценка на съответствието на 
аварийните планове с 
идентифицираните рискове;

заличава се

Or. en

Изменение 580
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оценка на мерките от страна на 
оператора за прекратяване на 
операциите в случай на 
непосредствена опасност;

заличава се

Or. en

Изменение 581
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 582
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

(Връзка с изменение 22 на докладчика)

Изменение 583
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 584
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква -и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 585
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение 3– точка 3 – буква -и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 586
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Подробните процедури за оценка 
на докладите за големи опасности 
изискват цялата фактологическа 
информация и други особености във 
вида, описани в приложение ІІ към 
настоящия регламент, а останалите 
особености във вида, в който ще 
бъдат допълнително договорени 
съгласно настоящия регламент, се 
предоставят от вносителя.
Компетентните органи разглеждат 
като минимална мярка основните 
въпроси, за да докажат, че:
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а) всички опасности, които има 
опасност да причинят голяма авария, 
в това число на околната среда, са 
установени, че рисковете, които 
представляват, са оценени и че са 
установени мерки за контролиране на 
рисковете;
б) системата за управление на 
безопасността е пригодна, за да 
гарантира спазването на правните 
изисквания за контрол на големите 
опасности и на всички останали 
разпоредби на държавите членки, 
свързани с безопасността и 
опазването на околната среда;
в) са взети адекватни мерки за 
провеждането на независима 
проверка и за одит от страна на 
оператора;

Or. en

Изменение 587
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. При предприемането на 
задълбочена оценка на докладите за 
големи опасности компетентните 
органи гарантират, че:
а) е предоставена цялата необходима 
фактологическа информация;
б) операторът е установил всички 
разумно предвидими големи 
опасности от авария, отнасящи се за 
инсталацията и нейните функции, 
заедно с потенциалните иницииращи 
събития, и че приетата методология 
и критериите за оценка на риска от 
големи аварии са ясно обяснени, в 
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това число и факторите за 
несигурността при анализа;
в) при оценките на риска са отчетени 
всички съответни етапи от 
жизнения цикъл на инсталацията и 
че е направена прогноза за всички 
предвидими ситуации, в това число:
i) как решенията за проекта, описани 
в уведомлението за проекта са отчели 
оценката на риска, така че да се 
гарантира прилагането на 
присъщите принципи на безопасност;
ii) всички сондажни операции, които 
ще се провеждат от инсталацията, 
когато тя е пусната в действие;
iii) всички операции, които ще бъдат 
предприети и временно 
преустановени преди производството, 
започващо от производствена 
инсталация;
iv) комбинирани операции, 
предприети с други инсталации;
v) извеждане от експлоатация на 
инсталацията.
г) мерките за ограничаване на риска, 
установени като част от оценката 
на риска, са предназначени за 
прилагане при необходимост за 
свеждането на риска до приемливо 
равнище;
д) чрез определянето на 
необходимите мерки за постигането 
на приемливи равнища на риска, 
операторът явно е доказал как 
съответните добри практики и 
преценка, основаваща се на стабилни 
инженерни познания, на най-добри 
управленски практики, както и 
принципите за човешки и 
организационен фактор са взети 
предвид;
е) мерките и организацията за 
установяването на авария и бързото 
и ефективно реагиране са ясно 
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определени и обосновани;
ж) организацията на евакуацията и 
спасяването и мерките за 
ограничаване на ескалацията на 
инцидента и ограничаване на 
неговото отражение върху околната 
среда са включени логично и 
систематично, при отчитане на 
вероятните условия на аварията, при 
които те ще бъдат прилагани;
з) изискванията от приложение V, 
част 1 са включени във вътрешния 
план за аварийно реагиране и че този 
план е внесен в подкрепа на доклада за 
големи опасности;
и) системата за управление на 
безопасността, описана в доклада за 
големи опасности, е пригодна за 
гарантиране на контрол на рисковете 
от големи опасности на всеки един от 
съответните етапи от жизнения 
цикъл на инсталацията и за всички 
предвидими ситуации, за да се 
гарантира спазването на всички 
съответни правни разпоредби и да се 
предвиди одитиране на системата и 
изпълняване на препоръките от 
одита;
й) схемата за независима проверка е 
ясно обяснена;

Or. en

Обосновка

В част 3б, буква б) и 3б, буква г) позоваването на собственици следва да бъде 
заличено, тъй като съответните собственици са обхванати от определението за 
оператори 3б, буква ж): Текстът следва да бъде изменен, за да позволява на 
операторите да внасят отделен вътрешен авариен план за реагиране, който да 
придружава доклада за големи опасности.

Изменение 588
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи следва да 
бъдат реално независими от всяка 
държавна организация за спонсорство 
в отрасъла, или за лицензиране или 
събиране на приходи.
Компетентният орган не следва да 
възприема никаква политическа 
позиция относно нефтения и газов 
сектор.

заличава се

Or. en

Изменение 589
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Компетентните органи 
гарантират, че нито 
предотвратяването на аварии, нито 
възстановяването на щетите е 
ограничено от екстремните условия 
на работа. При предоставянето на 
разрешения надлежно се отчита 
ефективността на 
предотвратяването на аварии и 
капацитета за реагиране в извънредни 
ситуации. Компетентните органи 
гарантират най-високото равнище на 
резултатност при предотвратяване 
на аварии и възстановяване на щети, 
което се равнява поне на 
резултатите от най-добрите 
практики при нормални условия на 
работа, което наред с другото 
включва достатъчно ресурси, 
равнища на безопасност за 
мобилизиране, време за разгръщане и 
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време за изчистване и събиране на 
нефта и природния газ.

Or. en

Изменение 590
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – заглавие 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите, посочени в 
настоящото приложение, са 
минимални разпоредби.
Компетентните органи отчитат 
развитието на добрите практики и 
могат да наложат на операторите 
допълнителни разпоредби по всяко 
време, с цел да се гарантира, че 
когато е необходимо, съответните 
изменения в областта на 
съоръженията, техниката и 
оборудването може да се вземат 
предвид. Групата на компетентните 
органи на ЕС по въпросите на добива 
на нефт и газ в морски райони е 
средство, с което подобни развития 
могат да бъдат идентифицирани и 
споделени.

Or. en

Изменение 591
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) системата за управление на 
безопасността следва да бъде 

б) системата за управление на 
безопасността следва да бъде 
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интегрирана в рамките на общата 
система за управление на оператора и 
включва организационна структура, 
отговорности, практики, процедури, 
процеси и ресурси за определяне и 
осъществяване на политиката за големи 
опасности.

интегрирана в рамките на общата 
система за управление на (не засяга 
българската езикова редакция) 
оператора и включва организационна 
структура, отговорности, практики, 
процедури, процеси и ресурси за 
определяне и осъществяване на 
политиката за големи опасности.

Or. en

Изменение 592
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) включване на въздействието върху
околната среда в оценките на 
опасностите в доклада за големи 
опасности;

в) включване на съображения относно
околната среда в оценките на рисковете 
от аварии в доклада за големи 
опасности;

Or. en

Изменение 593
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите обръщат особено 
внимание на оценяването на 
изискванията за надеждност и годност 
на всички критични за безопасността 
системи, като изграждат системите си за 
инспекция и поддръжка така, че да 
постигнат това ниво на устойчивост на 
безопасността.

3. Операторите обръщат особено 
внимание на оценяването на 
изискванията за надеждност и годност 
на всички критични за безопасността 
системи, като изграждат системите си за 
инспекция и поддръжка така, че да 
постигнат изискуемото ниво на 
устойчивост на безопасността.

Or. en
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Изменение 594
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) официални системи за ръководство и 
контрол, които включват участие на 
висшето ръководство и работната сила, 
и;

д) официални системи за ръководство и 
контрол, които включват участие на 
висшето ръководство и работната сила;

Or. en

Изменение 595
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 6 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) компетентност на всички нива на 
дейността.

е) компетентност на всички нива на 
дейността, и;

Or. en

Изменение 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Предложение за регламент
Приложение 4– точка 6 – буква -е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) видим ангажимент по отношение 
на тристранните консултации и 
действия, произтичащи от това.

Or. en
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Изменение 597
Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение 4– точка 6 – буква -е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) култура на открито докладване на 
аварии;

Or. en

Изменение 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4– точка 6 – буква -е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) сътрудничество с избраните 
представители по безопасността;

Or. en

Изменение 599
Peter Skinner

Предложение за регламент
Приложение 4– точка 6 – буква -е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) независимост и защита за 
информаторите;

Or. en
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Изменение 600
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Отрасълът си сътрудничи с 
компетентния орган за изготвяне и 
прилагане на план с приоритети за 
разработването на стандарти, указания и 
правила, които ще повлияят на най-
добрата практика при предотвратяване 
на големи опасности и ограничаване на 
последствията от големи аварии, в 
случай че такива така или иначе 
възникнат. Мерките, които следва да се 
разгледат, включват:

7. Отрасълът си сътрудничи с 
компетентните органи за изготвяне и 
прилагане на план с приоритети за 
разработването на стандарти, указания и 
правила, които ще повлияят на най-
добрата практика при предотвратяване 
на големи аварии и ограничаване на 
последствията от големи аварии (не 
засяга българската езикова редакция), 
в случай че такива така или иначе 
възникнат. Мерките, които следва да се 
разгледат, включват:

Or. en

Изменение 601
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на първичното 
ограничаване в системите за 
технологична безопасност;

б) подобряване на първичното 
ограничаване;

Or. en

Изменение 602
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 7 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) надеждно вземане на решения в среди 
на високо налягане;

г) надеждно вземане на решения;

Or. en

Изменение 603
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 7 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ефективна оценка на риска при 
оценяване на променящите се 
условия;

ж) ефективна оценка на риска;

Or. en

Изменение 604
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 – точка 7 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) ефективно интегриране на системите 
за управление на безопасността между 
операторите, операторите на 
сондажи, собствениците на сонди и 
другите участници в комбинирани
операции.

й) ефективно интегриране на системите 
за управление на безопасността между 
операторите и други лица, участващи в 
морските нефтени и газови операции.

Or. en

Обосновка

Позоваването на оператори на сондажи и на собственици на сонди следва да бъде 
заличено, тъй като и двете са обхванати от определението за оператор.
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Изменение 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 4– точка 7 – буква -й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) ангажимент по отношение на 
тристранните консултации и 
действия, произтичащи от това.

Or. en

Изменение 606
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания, свързани с аварийната 
готовност и аварийното реагиране

Изисквания, свързани с аварийната 
готовност и аварийното реагиране -
Вътрешни планове за аварийно 
реагиране

Or. en

Изменение 607
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – заглавие 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията, посочени в 
настоящото приложение, са 
минимални изисквания.
Компетентните органи отчита 
развитието на добрите практики и 
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могат да наложат допълнителни 
разпоредби по всяко време, с цел да се 
гарантира, че когато е необходимо, 
съответните изменения в областта 
на съоръженията, техниката и 
оборудването може да се вземат 
предвид. Групата на компетентните 
органи на ЕС по въпросите на добива 
на нефт и газ в морски райони е 
средство, с което подобни развития 
могат да бъдат идентифицирани и 
споделени.

Or. en

Изменение 608
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) име или длъжност на лицата, които 
имат право да инициират аварийни 
процедури, и лицето, което ръководи 
действията при извънредни ситуации в 
предприятието;

а) име и длъжност на лицата, които имат 
право да инициират аварийни 
процедури, и лицето, което ръководи 
действията при извънредни ситуации в 
предприятието;

Or. en

Изменение 609
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) име или длъжност на лицето, което 
отговаря за връзките с органите, 
отговорни за външния авариен план;

б) име или длъжност на лицата, които 
отговарят за връзките с органите, 
отговорни за външния авариен план за 
реагиране;
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Or. en

Обосновка

В духа на останалите членове е необходимо да се премахне ограничението, свързано 
със зоната на безопасност. Предложени са също така изменения за уточняване на 
стъпките, които операторът „ще предприеме” спрямо стъпките, които „следва да 
предприеме”; за уточняване на оборудването, упоменато като „средства за 
реагиране”, да се разшири обхватът на мерките за ограничаване на риска, така че те 
да обхванат околната среда, и да се признае официално, че може да съществува 
повече от един отговорен орган.

Изменение 610
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички предвидими условия или 
събития, които могат да предизвикат 
голяма авария, както са описани в 
доклада за големи опасности, към който 
е приложен планът;

в) (не засяга българската езикова 
редакция) всички предвидими условия 
или събития, които могат да 
предизвикат голяма авария, както са 
описани в доклада за големи опасности, 
към който е приложен планът;

Or. en

Изменение 611
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 1 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на действията, които следва 
да бъдат предприети за контрол на 
условията или събитията, и за 
ограничаване на последствията от тях 
вътре в инсталацията и в нейната 
зона за изключване;

г) описание на действията, които ще
бъдат предприети за контрол на 
съответните условия или събитията, и 
за ограничаване на последствията от
тях;
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Or. en

Изменение 612
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 1 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на наличното оборудване и 
средства;

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

Or. en

Изменение 613
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 1 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на наличното оборудване и 
средства;

д) описание на наличното оборудване и 
средства за реагиране;

Or. en

Изменение 614
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 615
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) мерки за ограничаване на риска за 
лицата, които са в обекта, включително 
как се дава предупреждение и 
действията, които се очаква те да 
предприемат при получаване на 
предупреждение;

е) мерки за ограничаване на риска за 
околната среда и за лицата, които са в 
обекта, включително как се дава 
предупреждение и действията, които се 
очаква те да предприемат при 
получаване на предупреждение;

Or. en

Изменение 616
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 617
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 –точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 618
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 –точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 619
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) мерки за осигуряване на ранно 
предупреждаване за аварията на 
органите, отговорни за привеждане в 
действие на външния авариен план, 
видът на информацията, която трябва да 
се съдържа в първоначалното 
предупреждение и мерките за 
предоставяне на по-подробна 
информация при получаването Й;

з) мерки за осигуряване на ранно 
предупреждаване за аварията на органа 
или органите, отговорни за привеждане 
в действие на външния авариен план за 
реагиране, видът на информацията, 
която трябва да се съдържа в 
първоначалното предупреждение и 
мерките за предоставяне на по-подробна 
информация при получаването Й;

Or. en

Изменение 620
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 621
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Компетентните органи могат да 
приемат план, изготвен от оператор, 
одобрен от дадена държава членка в 
съответствие с Международната 
конвенция за подготовката, 
отговорностите и сътрудничеството 
за борба с нефтено замърсяване от 
1990 г. като част от вътрешния план 
за аварийно реагиране.

Or. en

Обосновка

Предлага се нов раздел, който да позволи плановете за аварийно реагиране при борба с 
нефтено замърсяване, изготвени съгласно Международната конвенция за 
подготовката, отговорностите и сътрудничеството за борба с нефтено замърсяване 
от 1990 г., да станат част от вътрешния план за аварийно реагиране.
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Изменение 622
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 –точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите следва да изготвят опис 
на наличните съоръжения, тяхната 
собственост, местоположението, 
транспорта до тях и начина на 
разполагането им на обекта. Описът 
следва да идентифицира мерки, които се 
предприемат, за да се осигури 
поддръжката на съоръженията и 
процедурите в работно състояние.

2. Операторите следва да изготвят опис 
на наличните съоръжения, тяхната 
собственост, местоположението, 
транспорта до тях и начина на 
разполагането им на обекта и на всички 
лица, свързани съответно с 
прилагането на вътрешния план за 
аварийно реагиране. Описът следва да 
идентифицира мерки, които се 
предприемат, за да се осигури 
поддръжката на съоръженията и 
процедурите в работно състояние.

Or. en

Изменение 623
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Операторите редовно подлагат 
на изпитване своите аварийни 
планове, за да покажат 
ефективността на своите средства и 
възможности за реагиране, за да 
гарантират високо равнище на 
безопасност и работни показатели 
при операциите по евакуация, 
ограничаване и контрол, 
възстановяване, почистване и 
изхвърляне. Операторите 
инвестират редовно в 
изследователска дейност, свързана с 
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техниките и практиките за аварийно 
реагиране с оглед подобряване на 
резултатите и гарантиране 
използването на професионални 
технологии.

Or. en

Изменение 624
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Външните аварийни планове 
включват, но без да се ограничават до:

1. Външните планове за аварийно 
реагиране включват, но без да се 
ограничават до:

Or. en

Изменение 625
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 2 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за получаване на ранно 
предупреждение за аварии и процедури 
за готовност и свикване;

б) мерки за получаване на ранно 
предупреждение за аварии и процедури 
за реагиране;

Or. en

Изменение 626
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 1 – буква в)



PE494.690v01-00 280/287 AM\911374BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за координиране на 
необходимите средства за прилагането 
на външния авариен план;

в) мерки за координиране на 
необходимите средства за прилагането 
на външния план за аварийно 
реагиране;

Or. en

Изменение 627
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 2 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мерки за осигуряване на помощ за 
вътрешния авариен план, който се 
отнася до събития в обекта и в 
зоната за изключване около него;

г) мерки за осигуряване на помощ за 
вътрешния авариен план;

Or. en

Изменение 628
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 2 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подробно описание на мерките за 
реагиране при извънредна ситуация 
извън обекта;

д) подробно описание на външните 
мерки за реагиране при извънредна 
ситуация;

Or. en

Изменение 629
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Главният отговарящ за реагиране при 
извънредна ситуация орган следва да 
осигури следното:

2. Главният/главните, отговарящ/и за 
координиране на реагирането при 
извънредна ситуация орган/и, следва да 
осигури/ят следното:

Or. en

Изменение 630
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опис на наличните съоръжения, 
тяхната собственост, 
местоположението, транспорта до тях 
и начина на разполагането им на 
обекта;

а) опис на наличните съоръжения, 
тяхната собственост, 
местоположението, транспортни 
средства до тях и начина на 
разполагането им на мястото на 
аварията;

Or. en

Изменение 631
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 2 – буква г а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 632
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) мерки, с които се гарантира, че 
съоръженията, персоналът и 
процедурите са в готовност за работа
и са актуални във всеки един момент.

д) мерки, с които се гарантира, че 
съоръженията, персоналът и 
процедурите са налице и са актуални, 
както и че във всеки един момент са 
налице достатъчен брой обучени 
членове от персонала.

Or. en

Обосновка

Пренаписване в духа на останалите членове, за да се посочи, че планът не се 
ограничава до зоните за безопасност.

Изменение 633
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) споделяне на планове със съседните 
държави членки и Комисията;

а) споделяне на външните планове за 
аварийно реагиране със съседните 
държави членки и Комисията;

Or. en

Изменение 634
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събиране на трансгранични описи на 
средства за реагиране, притежавани от 
отрасъла и на държавно ниво, както и 
всички необходими адаптации за 
осигуряване на съвместимост между 
съседните страни и държавите членки;

б) събиране на трансгранично равнище 
на описи на средства за реагиране, 
притежавани от отрасъла и на държавно 
ниво, както и всички необходими 
адаптации за осигуряване на 
съвместимост между съседните страни и 
държавите членки;

Or. en

Изменение 635
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 2 – точка 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организиране на трансгранични 
учения за външно аварийно реагиране.

г) организиране на трансгранични 
учения за плановете за външно 
аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 636
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дефиниращите изисквания за 
докладването, упоменати в параграф 1, 
съдържат най-малко следната 
информация и данни:

2. Изискванията за докладването, 
упоменати в параграф 1 обхващат най-
малко:

Or. en
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Обосновка

Съществува известно припокриване между настоящото приложение и член 3, 
параграф 4 от Директива 92/91/ЕО относно докладването при сериозни и фатални 
аварии.  Тъй като предложеното законодателство разглежда големите опасности, 
изискванията за докладване следва да се отнасят единствено до тези опасности, а 
настоящото приложение следва да се ограничи до предоставянето на информация, 
свързана с големите аварии, както е посочено в член 2, параграф 18.   Не следва да се 
добавя информация относно смъртни случаи, които не са свързани с големи аварии.

Изменение 637
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, свързана със загуба на 
контрол на сондажа, изискваща 
привеждане в действие на съоръженията 
за контрол на сондажа, или авария с 
преграда на сондажа, изискваща нейната 
замяна или ремонт;

б) информация, свързана със загуба на 
контрол на сондажа, изискваща 
привеждане в действие на съоръженията 
за контрол на сондажа, в това число 
подробности за каквато и да е авария 
с преграда на сондажа, изискваща 
нейната замяна или ремонт;

Or. en

Обосновка

Може да има аварии, които да налагат замяна или ремонт, непредставляващи риск за 
безопасността или околната среда, за които не съществуват процедури за 
докладване и обменът на информация не би послужил.

Изменение 638
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съществена загуба на херметичност 
или отпадане на защитата срещу 
последствия от пожар или експлозия, 

г) съществена загуба на херметичност 
или отпадане на защитата срещу 
последствия от пожар или експлозия, 
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или загуба на позиция, поддържаща 
плаваща инсталация;

или загуба на позиция, поддържаща 
връзка с мобилна инсталация, която 
представлява риск за безопасността 
или околната среда;

Or. en

Обосновка

Може да има загуба на позиция, която не би представлявала риск за безопасността 
или околната среда, за които не съществуват процедури за докладване и обменът на 
информация не би послужил.

Изменение 639
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 – точка 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) голяма авария на околната среда. й) голяма авария, която би довела до 
значителни нежелани ефекти върху
околната среда.

Or. en

Изменение 640
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, упомената в параграф 
2, се състои от фактическа информация 
и аналитични данни относно нефтените 
и газови операции и е недвусмислена.
Предоставената информация и данни са 
такива, че работата на отделните 
оператори да може да се сравнява не 
само в рамките на държавата членка, но 
и сред отрасъла като цяло между 

3. Информацията, упомената в параграф 
2, се състои от фактическа информация 
и аналитични данни относно нефтените 
и газови операции и е недвусмислена. В 
информацията следва също така да 
бъде изложена подробно общата 
ефективност на мерките и контрола, 
прилагани от отделните оператори 
и, по целесъобразност, отрасъла като 
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държавите членки. цяло, по-специално за 
предотвратяване  големи аварии и за 
свеждане до минимум на рисковете за 
околната среда. Предоставените 
информация и данни са такива, че 
работата на отделните оператори да 
може да се сравнява не само в рамките 
на държавата членка, но и сред отрасъла 
като цяло между държавите членки.

Or. en

Обосновка

Последното изречение на точка 4 следва да бъде изменено и прехвърлено в част 3, 
разглеждаща информацията, която трябва да бъде предоставена.  Позоваването на 
работата следва също така да бъде изменено, тъй като изискванията за информация 
могат да не бъдат ефективно използвани за оценяване на работата на операторите.

Изменение 641
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Целта на събирането и натрупването 
на информацията, упомената в параграф 
2, е да се осигури ранно 
предупреждение за (допълнително)
влошаване на състоянието на 
преградите за безопасност и прегради от 
критично екологично значение, за да се 
предприемат коригиращи действия с 
предваряване на събитията.
Информацията също така трябва да 
определя общата ефективност на 
мерките и средствата за управление, 
прилагани от отделните оператори и 
отрасъла като цяло, по-специално за 
предотвратяване на опасности от 
големи аварии и за свеждане до 
минимум на рисковете за околната 
среда.

4. Целта на събирането и натрупването 
на информацията, упомената в параграф 
2, е да се осигури предупреждение за 
аварии, които могат да бъдат 
свързани с влошаване на състоянието на 
преградите за безопасност и прегради от 
критично екологично значение, за да се 
установи дали е уместно да се 
предприемат коригиращи действия с 
предваряване на събитията.
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Or. en

Обосновка

Последното изречение на точка 4 следва да бъде изменено и прехвърлено в точка 3, 
разглеждаща информацията, която трябва да бъде предоставена.

Изменение 642
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да се изпълнят изискванията на 
член 23, се разработва опростен 
формат за улесняване публикуването 
на съответната информация 
съгласно параграф 2 и за изготвяне на 
доклади съгласно член 24 по начин, 
който е лесно достъпен за 
обществеността и осигурява 
трансграничното сравняване на 
данните.

заличава се

Or. en

Обосновка

Форматът, целите и обществената достъпност са подробно изложени в 
съответните членове и не е необходимо да се повтаря информацията в 
приложението.


