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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови 
дейности в морски райони

(2011/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 
май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за 
проучване, изследване и производство на въглеводороди1,

– като взе предвид Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за 
минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на 
работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране2.

– като взе предвид Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(Директива IPPC)3,

– като взе предвид Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда (Директива относно оценката на въздействието върху околната среда)4, както 
е изменена от директиви 97/11/EC5, 2003/35/EC6 и 2009/31/EC7,

– като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за 
екологичната отговорност)8,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 юни 2002 година за създаване на Европейска агенция за морска 
безопасност9, както е изменен,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 година относно многогодишното финансиране на 
дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагиране 
при замърсяването причинено от кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 

                                               
1 OВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.
2 OВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9.
3 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
4 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
5 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
6 OВ L 156, 24.6.2003 г., стр. 17.
7 OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.
8 OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
9 OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
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1406/2002/ЕО1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно действия на ЕС по 
отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодобива в Европа2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Изправени сме пред 
предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в 
морски райони“ (COM (2010)0560),

– като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2011),

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

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

В. като има предвид, че нараства дейността в морски райони в близост до територията 
на ЕС, които не са подвластни на правото на ЕС, но където всяко произшествие би 
могло да се отрази върху територията на Съюза, като има предвид, че много от тези 
райони понастоящем са политически нестабилни,

Регулаторен подход

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

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

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

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

                                               
1 OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P6_TA(2010)0352.
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5. подкрепя желанието на Комисията да изравни минималните стандарти в рамките на 
ЕС; вярва, че загрижеността за безопасността и околната среда следва да бъдат 
заложени в цялото законодателство;

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

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

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

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

Обмен на информация и най-добри практики

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

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

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

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

14. признава, че информация вече се споделя посредством регулаторни групи или 
търговски партньорства и смесени дружества; вярва, че безопасността няма частен 
характер;

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

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

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

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

Планиране при извънредни ситуации

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

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

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

Реакция при бедствия

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

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

24. признава ролята на ЦИМ1 при допълването на механизмите за предприемане на 

                                               
1 Център за информация и мониторинг, управляван от Комисията.
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спешни мерки от страна на държавите-членки и промишлеността;

Отговорност

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

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

27. подчертава, че вноските следва да се основават и да съответстват както на степента 
на риск на съответния обект, така и на плановете за действие при извънредна 
ситуация;

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

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

Връзки с трети държави

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

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

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

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

34. подкрепя управляваните от промишлеността схеми за трансфер на експертни 
познания, по-специално за държавите с по-слабо развити регулаторни рамки;

35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Местните доставки на нефт и газ имат важен принос за енергийното потребление и 
енергийната сигурност в ЕС. В Съюза над 90 % от нефта и 60 % от газа се произвеждат 
чрез дейности в морето.

Тези дейности не са еднакво интензивни из целия ЕС и голямото мнозинство от 
операциите се извършват в Северно море. В рамките на ЕС едва две държави-членки 
произвеждат около 80 % от суровия нефт1, а Норвегия произвежда повече от целия ЕС-
27.

Не всички нефтени и газови дейности в европейски води се извършват във води, 
контролирани от ЕС. В Средиземно море например се извършват значителни 
проучвания край бреговете на Северна Африка, особено край бреговете на Египет и 
Либия.

Бедствието с нефтодобивната платформа „Deepwater Horizon“ накара всички участници 
в проучвателната и добивната дейност за нефт и газ да направят преоценка на въпроса 
за безопасността на своята индустрия. Наред с другото, Националната комисия относно 
разлива от платформата на BP „Deepwater horizon“ и относно морските сондажи даде 
редица препоръки, много от които вече се прилагат.

Последиците за Европа не са толкова ясни; много от препоръките, отправени към 
системата в САЩ, отразяват практики, които са преобладаващи в някои части от ЕС в 
продължение на 20 и повече години. В Северно море Европа разполага с добре развити 
индустрии, извършващи дейност често в добре разработени находища, върху които се 
упражнява надзор в рамките на добре развити и допълнително развиващи се 
регулаторни режими.

Една от първите препоръки на доклада на Националната комисия гласи:
„Вътрешното министерство следва да разработи изпреварващ, основан на риска, 
свързан с резултатите подход, специфичен за отделните съоръжения, операции и 
конкретни условия на околната среда, подобен на подхода „обосновка на 
безопасността“ (safety case) в Северно море.“2

Режимите на предписание на норми са по същността си реакции и не могат да 
стимулират постоянно подобряване на политиките и практиките, което е необходимо, 
за да се следва темпът на развиващата се индустрия, преследваща все по-редки и по-
трудно достъпни запаси от въглеводороди. Вместо това проектите трябва да се 
оценяват индивидуално на основата на специфичните за съответното място околна 
среда и технически условия. Кладенците с високо налягане и висока температура 
(HPHT) водят до различни рискове от онези, при които трябва да се приложи налягане 
за добив на нефт. Дълбочината на водата наистина обуславя техническата трудност при 
сондажа и усилията в отговор на замърсяване, но не всички „дълбоководни“ дейности 
са опасни и не всички „плитки“ морски води са безопасни.
                                               
1 Обединеното кралство и Дания
2 Стр. 252.
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Подходът „обосновка на безопасността“ е основан на риска и специфичен за 
конкретното място подход, който изисква от операторите да докажат пред съответните 
национални органи по здравеопазване, безопасност и околна среда, че всички рискове 
са взети предвид и са въведени контролни мерки. Всички остатъчни рискове следва да 
отговарят на принципа ALARP.1 Съответният орган следва да одобри „обосновката на 
безопасността“, както и евентуални по-късни промени в нея, преди началото на 
всякакви операции. Регулаторни „точки на задържане“ преди сондирането гарантират, 
че дейностите не са автоматични, а операциите могат да започнат чак когато рисковете 
са разгледани и намалени.

Новите предложения не трябва да намаляват ефективността на подобни регулаторни 
стандарти, които вече са установени в някои държави-членки, а по-скоро да разширят 
обхвата на най-добрата практика, така че да бъдат обхванати всички води на ЕС, като 
гарантират, че тази практика се прилага строго.

В САЩ функциите по лицензирането и по въпросите на здравословните и безопасни 
условия бяха съсредоточени в една агенция. Това водеше до вътрешни напрежения и 
объркване на целите и я правеше податлива на външно влияние. Поради това е 
препоръчително държавите-членки да отделят процеса на лицензиране от въпросите на 
здравето и безопасността.

Важно е да се зададе насоката на регулаторната рамка, но всяко законодателство е 
ефективно само ако се прилага добре. За тази цел редовното инспектиране от 
специалисти, добре запознати с конкретните условия на сондиране и ползващи се с 
доверието на операторите, е съществено за гарантиране на съответствие.

Подобни висококвалифицирани инспектори, особено тези със значителен опит, са 
оскъден регулаторен ресурс. Всички инициативи, които водят до командироване или 
обмен или дори създават трансгранични инспектори, следва да признаят този факт и да 
добавят стойност, а не да изхабяват жизненоважни ресурси.

Възможно е съвместното използване на инспекторати да води до икономии от мащаба 
за държави-членки с ограничена дейност в морето, но това не трябва да се използва 
като извинение за по-ниски равнища на надзор. Индустрията плаща разходите по 
регулиране на дейността си. По-вероятно е съответният проблем да бъде свързан с 
оскъдицата на регулаторни ресурси, отколкото с тяхната цена.

Специфично оперативно съображение, което заслужава да се подчертае, е че 
фундаменталната безопасност на кладенците както на сушата, така и в морето изисква 
наличие на две изпитани с тест бариери по всяко време. Оборудването, като например 
противофонтанени блокове, следва често да се подлага на тестове. 

Обмен на информация

Следва да се положат всички усилия за стимулиране на диалог и насърчаване на 

                                               
1 „Най-нисък в рамките на разумно възможното“ (As Low As Reasonably Possible)
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съвместни инициативи между националните компетентни органи, като се използва за 
модел NSOAF1.

Средиземно, Балтийско и Черно море могат да имат полза от равностоен форум, на 
който регулаторите оценяват тенденциите в индустрията и най-добрите практики, 
реагират на инциденти и разпространяват познания, наред с другото като предприемат 
многонационални одитни проекти и създават работни групи, отчитащи се пред редовни 
пленарни заседания. За да работят ефективно, тези форуми следва да включват всички 
съответни национални компетентни органи, независимо дали те са в ЕС или не.

В ядрената енергетика е задължително докладването на МААЕ. В правото на ЕС е 
задължително докладването на събития в гражданското въздухоплаване, за да се 
гарантира, че цялата информация може да бъде анализирана и разпространена, като на 
Съвместния изследователски център е дадена задачата да бъде централен регистър.

Макар да съществуват механизми за докладване на инциденти2 и макар да е възможно 
по нерегулаторни канали да се разпространят извлечените поуки,3 сякаш все пак има 
възможност за допълнителни мерки, особено в глобален мащаб.

Националните компетентни органи следва да обединяват информацията от докладване 
на инциденти и да я публикуват своевременно, при надлежно отчитане на търговската 
чувствителност на информацията.

Комисията следва да оцени ефикасността на различните съществуващи информационни 
канали, преди да оцени необходимостта от нови трансгранични инициативи.

Ангажимент на работниците

За създаване на строга култура на безопасност е жизненоважно да бъдат заангажирани 
работниците на морски инсталации в инициативи относно здравословните и безопасни 
условия, тъй като работниците са често в най-голяма степен способни да посочат 
пречките пред подобряването на тези условия.

Програмата на Обединеното кралство „Качествена промяна в безопасността“ (Step 
Change in Safety) бе създадена, за да възпита култура на твърдо отношение във връзка с 
безопасността, като търси общ ангажимент с работниците, разработва общи стандарти 
и публикува най-добрите практики. Ефективните предложения в сферата на 
безопасността са често онези, които могат да се счетат за дребни поведенчески 
промени; а като се има предвид, че най-големите рискове възникват обикновено на 
операционни етапи, изискващи човешка намеса (сондиране, поддръжка и т.н.), подобно 
съсредоточаване може да се окаже безценно. 

Обучение по безопасност

                                               
1 Форум на институциите по морските дейности в Северно море (North Sea Offshore Authorities Forum —
NSOAF)
2 Напр. докладът на OSPAR относно изпускания, разливи и емисии 
3 Напр. „бюлетините по безопасността“ на NSOAF.
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При нефтената и газова индустрия в морски райони има подобряване на резултатите по 
отношение на здравословните и безопасни условия за персонала. При все това 
насочването на вниманието към безопасността на персонала не следва да води до 
намаляване на вниманието към процедурите, особено от порядъка на предотвратяване и 
управление на бедствия.

От жизненоважно значение е солидното обучение по сценарии на управление на 
бедствия. Например в глобален мащаб вече е стандартна практика всички оператори на 
сонди да преминават курсове по контрол на кладенци (които включват обучение за 
реагиране при бедствени сценарии).

Много от слабостите по безопасността при бедствието с „Deepwater Horizon“ изглежда 
се основаваха на културни аспекти на операцията.

Очакване на най-лошото

Представянето на план за извънредни ситуации, изготвен за конкретното място, 
провеждането на консултации относно него и одобряването му следва да бъде 
жизненоважна стъпка на регулаторната процедура. Тези планове следва: да 
идентифицират потенциални опасности; да оценяват източниците и последствията от 
замърсявания; да посочват стратегия за реакция, която може да включва планове за 
сондаж за авариен кладенец и да посочва подходящото оборудване за реакция.

Не следва да се дава начало на никаква оперативна дейност, преди да има одобрен план 
за извънредни ситуации. При сложни кладенци или трудни условия за сондаж 
плановете за извънредни ситуации следва да се оценяват едновременно с протичането 
на другите процеси на регулаторно одобрение.

Въздействието на бедствието с „Deepwater Horizon“ беше засилено от липсата на 
подходящо оборудване за ограничаване на последствията. Конкретните поуки от това 
бедствие следва да се използват при изготвянето на системи в състояние на готовност и 
оборудване за възстановяване. Как да се реагира по-добре при бъдеща криза е една от 
ключовите области за дискусия в рамките на форуми като GIRG1 и OSPRAG2. 
Съвместните инициативи за разработване на подходящо оборудване за ограничаване и 
възстановяване вече дават резултат — неотдавна OSPRAG поръча „капак“, който би 
могъл да запуши кладенец в случай на избликване, който да се ползва на 
континенталния шелф на Обединеното кралство.

Индустрията и регулаторите следва да гарантират, че подобно оборудване е налично в 
Средиземно море.

В контекста на прегледа на основополагащия регламент на Европейската агенция за 
морска безопасност с цел да се обхване реакцията при замърсяване, възникващо поради 
нефтените и газови дейности в морски райони, Агенцията следва да обедини списъците 
на ресурси за реагиране от страна на индустрията и тези на публични активи.

                                               
1 Глобална група на индустрията за реагиране (Global Industry Response Group).
2 Група за предотвратяване и реагиране при нефтени разливи (Oil Spill Prevention and Response Group).
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Мерки за възстановяване

Първоначалните етапи от реакцията при бедствието с „Deepwater Horizon“ се 
характеризираха с объркване по отношение на отговорностите и липса на 
правителствен надзор, както и с непоследователна информация за обществеността.

Разлив от национално значение в ЕС следва да приведе в действие национални планове 
за извънредни ситуации, които подробно посочват командни структури, канали за 
комуникация и планове за използване на националните активи наред с усилията на 
индустрията.

Отговорност

Потенциалната цена на всяко бедствие зависи от известен брой фактори, свързани с 
природата на кладенеца (размер на резервоара, налягане, температура и т.н.), по-
широката среда и естеството на реакцията — критична е скоростта на реакцията.

Отговорността по отношение на околната среда в ЕС се основава на принципа 
„замърсителят плаща“. Една важна регулаторна проверка преди началото на 
оперативната дейност е да се гарантира, че операторите имат достатъчни финансови 
средства за посрещане на това изискване.

Регулаторните пречки в тази област обаче не трябва да са толкова затрудняващи, че на 
практика да прекратят достъпа до индустрията на по-малки и често специализирани 
оператори. Големите многонационални дружества все по-често решават, че не е 
икономично да се продължава експлоатацията на някои от установените находища, но 
по-малките оператори могат често да поемат тези активи, като поддържат 
инвестициите и увеличават предлагането. Продължаването на инвестициите е 
жизненоважно като помощ за спиране на спада в производството от разработени 
морски нефтени и газови операции в ЕС.

За икономиката, околната среда и енергийните потребности на ЕС не е най-добре да 
има олигопол в сектора на морския добив.

OPOL е схема за взаимни гаранции в Северно море, която задължава представителите 
на индустрията да приемат строга абсолютна („no fault“) отговорност за вреди от 
замърсяване и за покриване на разходи за възстановителни мерки, като настоящото 
ограничение на отговорността е 250 милиона щатски долара на инцидент.1

Тази схема предлага механизъм за структурирано уреждане на претенции и стимулира 
всички страни да предприемат незабавни действия за възстановяване. Това взаимно 
разпределяне на риска допринася за определена степен на самоконтрол и надзор сред 
операторите. Схемата зависи от доверието, което се създава при операции на 
участниците на едно и също място. Изглежда е неподходящо да се разширява самата 
схема OPOL, така че да обхване морски съоръжения в други морета на ЕС, но като се 

                                               
1 Тази цифра не е „таван“ на отговорността.
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имат предвид ползите, следва да се създадат еквивалентни схеми за операциите в други 
води на ЕС.

Международното измерение

Значителен набор от международни правни норми се прилагат за водите на ЕС. Мерки 
на равнище ЕС трябва да бъдат приветствани само ако носят добавена стойност.

Макар индустрията да следва да гарантира, че извършва дейност при еднакво високи 
стандарти в целия свят, да се наложи подобно задължение на дружествата със седалище 
в ЕС изглежда непрактично. Въпреки потенциалните правни проблеми, не е 
осъществим подход, при който националните компетентни органи да наблюдават 
глобалните операции на дружествата.

Това също така е спорно от гледна точка на въздействието върху глобалните стандарти 
за безопасност, при положение, че нарастващ и преобладаващ дял от глобалното 
производство се контролира от притежавани от правителства или държави национални 
петролни дружества.

По-добър и по-реалистичен подход е да се подкрепят международните усилия на 
равнище Г-20 за споделяне на добри практики по отношение на регулаторните норми, 
стандартите и процедурите. Индустрията трябва да играе допълваща роля и схеми като 
PETRAD1 следва да се насърчават, особено ако се ангажират с дейности по отношение 
на развиващите се страни.

                                               
1 Споделяне на опита на норвежките производители.


