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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ 
в морски райони
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2011)0688),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0392/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, както и на комисията по правни въпроси (А7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и 
газ в морски райони

Or. en
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(Това изменение се прилага в целия текст. Неговото приемане ще наложи съответни 
промени в целия документ.)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Аварите във връзка с нефтени и 
газови дейности в морски райони през 
2010 г., по-специално тази в 
Мексиканския залив, доведоха до 
преразглеждане на политиките, 
насочени към осигуряване на 
безопасност на морските дейности. 
Комисията даде ход на процес на 
преразглеждане и изрази 
първоначалното си становище относно 
безопасността на операциите по 
добиване на нефт и газ в морски райони 
в съобщението „Изправени сме пред 
предизвикателството да се осигури 
безопасност на нефтените и газови 
дейности в морски райони“ от 13 
октомври 2010 г. Европейският 
парламент прие резолюции по темата на 
7 октомври 2010 г. и 13 септември 2011 
г. Енергийните министри на държавите-
членки изразиха своята позиция в 
заключенията на Съвета по енергетика 
от 3 декември 2010 г.

(4) Авариите във връзка с нефтени и 
газови дейности в морски райони през 
2010 г., по-специално тази в 
Мексиканския залив, показаха по 
болезнен начин рисковете, свързани с 
нефтени и газови дейности в морски 
райони и доведоха до преразглеждане 
на политиките, насочени към 
осигуряване на безопасност на морските 
дейности. Комисията даде ход на процес 
на преразглеждане и изрази 
първоначалното си становище относно 
безопасността на операциите по 
добиване на нефт и газ в морски райони 
в съобщението „Изправени сме пред 
предизвикателството да се осигури 
безопасност на нефтените и газови 
дейности в морски райони“ от 13 
октомври 2010 г. Европейският 
парламент прие резолюции по темата на 
7 октомври 2010 г. и 13 септември 2011 
г. Енергийните министри на държавите-
членки изразиха своята позиция в 
заключенията на Съвета по енергетика 
от 3 декември 2010 г.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В редица региони на Съюза са 
създадени отрасли за добив на нефт и 
газ в морски райони, като са налице 
перспективи за нови регионални 
проекти в европейски води. Добивът на 
нефт и газ в морски райони е съществен 
елемент от сигурността на енергийните 
доставки в ЕС.

(7) В редица региони на Съюза са 
създадени отрасли за добив на нефт и 
газ в морски райони, като са налице 
перспективи за нови регионални 
проекти в европейски води с 
технологични съоръжения, 
позволяващи сондиране в по-трудни 
условия. Добивът на нефт и газ в морски 
райони е съществен елемент от 
сигурността на енергийните доставки в 
ЕС.

Or. en

Изменение 4

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, нефтените и 
газови дейности в морски райони в 
Съюза могат да се извършват при
условията на придобиване на 
разрешение. В този смисъл от 
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 

(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 
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 
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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.

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. 
Механизмите за финансови гаранции 
и застрахователните ставки следва 
да се базират на реалните рискове, 
произтичащи от производствените и 
непроизводствените операции и 
съществува необходимост от 
основани на проекти 
застрахователни продукти

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 21

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 

(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 
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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.

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. 
Работниците следва да бъдат 
ангажирани в целия процес на 
подготовка на MHR, например чрез 
участието на един избран 
представител по въпросите на 
безопасността.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) С тази цел, на 19 януари 2012 г. с 
решение на Комисията беше 
създадена Група на компетентните 
органи на ЕС по въпросите на добива 
на нефт и газ в морски райони 
(„Групата на органите на ЕС“), 
която да служи като форум за обмяна 
на опит и експертни познания, 
отнасящи се до предотвратяването и 
реагирането в случай на големи 
аварии при добива на нефт и газ в 
морски райони.

Or. en
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Изменение 7

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. 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 и да докладва относно 
резултатите и предложенията в срок 
от 1 година след приемането.

С цел осигуряване на механизъм за 
безопасност, във всеки морски район 
на ЕС следва да се създадат взаимни 
схеми за компенсиране при 
замърсяване с нефт, като членството 
на операторите бъде задължително.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „приемлив“ означава: ниво на риск от 
голяма авария, намалено до толкова, 
колкото практически е възможно, 
така че остатъчният риск да бъде 
незначителен по отношение на 
влагането на допълнително време, 
ресурси или разходи, необходими за 
предотвратяването му;.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „компетентен орган“ означава: 
органът, определен съгласно
настоящия регламент и отговорен за 
задълженията, свързани с неговия 
обхват;

6. „компетентен орган“ означава: 
публичен орган или структура, 
ръководен от публичното право, 
определен за изпълняването на 
задълженията, които са му 
възложени съгласно настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – 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

Разделянето на процедурите за издаване на разрешение (за проучване и за добив) 
противоречи на общата практика. Целта събраната информация в хода на 
проучвателната дейност да може да бъде разгледана от лицензиращия орган преди 
разрешаването на операциите за добив е обхваната от изменения текст на член 4, 
параграф 3.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – 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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

18. „голяма авария“ означава: 
възникването на пожар или експлозия, 
съществена загуба на управлението на 
сондата или съществено изпускане на 
въглеводороди или опасни вещества, 
при което има нещастни случаи;
инцидент, водещ до сериозни щети по 
инсталацията или нейните съоръжения, 
при който има непосредствен риск от 
нещастни случаи; всяко друго събитие, 
водещо до множество смъртни случаи 
или сериозно нараняване на лица, 
работещи на морска инсталация, или
ангажирани с дейност във връзка с
нея; съществено изпускане на 
въглеводороди или опасни вещества, 
което оказва сериозно въздействие 
върху околната среда;

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. „морски нефтени и газови операции“ 21. „морски нефтени и газови операции“ 
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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;

означава: всички дейности, 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

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

22. „оператор“ означава: операторът на 
производствена инсталация, 
операторът на непроизводствена 
инсталация, както и операторът на 
сондажна операция.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – 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;

Не се отнася до българския текст.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – 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;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – 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

Обосновка

Разделянето на процедурите за издаване на разрешение (за проучване и за добив) 
противоречи на общата практика.  Целта събраната информация съгласно 
проучвателната дейност да може да бъде разгледана от лицензиращия орган преди 
разрешаването на операциите за добив е обхваната от изменения текст на член 4, 
параграф 3.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а. „невъзможност за реагиране при 
нефтен разлив“ означава: ситуация, 
при която дейностите, които биха 
могли да причинят нефтен разлив се 
извършват в момент, когато е 
невъзможно да се реагира адекватно, 
или поради факта, че наличните 
технологии няма да бъдат 
ефективни, или защото тяхното 
използване е възпрепятствано от 
условията на околната среда или 
други ограничителни фактори.

Or. en
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Изменение 23

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, 
съответстват на рисковете, 
опасностите и всяка друга свързана с 
това информация във връзка с 
въпросния участък и конкретния етап на 
операциите по проучване и добив.
Обръща се дължимото внимание на 
финансовото обезпечение и 
възможност на заявителя за покриване 
на отговорностите, които потенциално 
произтичат от въпросните нефтени и 
газови дейности в морски райони, по-
специално отговорността за екологични 
щети.

Те вземат също така под внимание 
докладите, отнасящи се до глобални 
инциденти, в които 
кандидатстващият за разрешение е 
участвал.

Or. en

Изменение 24

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. Разрешения за морски операции за
проучване на нефт и газ и за операции 
за добив, отнасящи се за същия 
лицензиран участък се предоставят по 
такъв начин, че събраната 
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информация в хода на 
проучвателната дейност да може да 
бъде разгледана от лицензиращия 
орган преди разрешаването на 
операциите за добив.

Or. en

Изменение 25

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.

заличава се

Or. en

Изменение 26

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 

1. Държавите членки гарантират, че на 
обществеността се дават своевременно 
реални възможности за участие в 
процедурите по даване на разрешения за 
нефтени и газови дейности в морски 
райони в тяхната юрисдикция в 
съответствие с изискванията, 
предвидени в приложение I към 
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приложение II към Директива 
2003/35/ЕО.

настоящия регламент. Процедурите са 
предвидените в приложение II към 
Директива 2003/35/ЕО. 

Or. en

Изменение 27

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 да не 
нарушава търговските интереси на 
кандидатстващия за разрешение.

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) доказателство за членството на 
оператора в схема за взаимно 
компенсиране в случай на нефтено 
замърсяване

Or. en
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Изменение 29

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. 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. Операциите не 
започват, преди компетентният 
орган да е приел доклада за големи 
опасности.

Or. en

Изменение 30

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. 
Представители на работниците 
участват в подготовката на доклада 
за големи опасности.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е необходима допълнителна 
информация преди докладът за големи 

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

опасности да бъде одобрен, 
операторът, по искане на 
компетентния орган, представя такава
информация и нанася нужните 
промени в доклада за големи 
опасности.

Or. en

Изменение 32

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.

Докладът за големи опасности на 
непроизводствена инсталация съдържа 
подробната информация, посочена в 
приложение II, части 3 и 5. 
Представители на работниците 
участват в подготовката на доклада 
за големи опасности.

Or. en

Изменение 33

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 нанася нужните 
промени в доклада за големи 
опасности.

Or. en
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Изменение 34

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 като част от доклада за големи 
опасности.

Or. en

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В близост до инсталациите има 
на разположение оборудване за 
ограничаване на всички потенциални 
разливи, така че да се осигури 
навременното му използване в случай 
на голяма авария.

Or. en

Изменение 36

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 

2. Компетентният орган разглежда 
уведомлението и предприема действия, 
каквито смята за необходими, като 
например забрана за започване на 
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започне. операциите, ако е нужно, преди 
сондажната операция да може да 
започне.

Or. en

Изменение 37

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, като 
например забрана за започване на 
операциите, ако е нужно, преди 
сондажната операция да може да 
започне.

Or. en

Изменение 38

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

Or. en
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Изменение 39

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 подвижни
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 (MODU CODE). Те 
се сертифицират от организация, което е 
призната от Съюза в съответствие с 
гореспоменатия регламент.

Or. en

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията, съвместно с 
Европейската агенция по морска 
безопасност, изготвя и актуализира 
редовно списък на организациите, 
които имат право да извършват 
независима проверка от трета 
страна за производствени 
инсталации, съгласно чл. 35.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия за забрана на дейност Правомощия на компетентните 
органи във връзка с дейностите по 
инсталациите.

Or. en

Изменение 42

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 
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.

1. Компетентният орган забранява 
експлоатацията или въвеждането в 
експлоатация на всяка инсталация или 
свързана с нея инфраструктура, в 
случай че мерките, предложени в 
доклада за големи опасности за 
предотвратяване или смекчаване на 
последствията от големи аварии 
съгласно членове 10, 11, 13 и 14, се 
смятат за недостатъчни, за да се 
съобразят с настоящата директива

Or. en

Изменение 43

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 

4. Компетентният орган забранява 
използването на всяка инсталация, или 
на всяка свързана с нея 



PE491.285v01-00 26/52 PR\905288BG.doc

BG

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.

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.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай че дадена държава членка, или 
компетентен орган, прецени, че 
голяма авария, свързана с нефтени и 
газови операции в морски райони, под 
нейна юрисдикция може да има
съществено отрицателно въздействие 
върху околната среда на друга държава-
членка или когато държава-членка, 
която може съществено да бъде 
засегната, поиска това, държавата 
членка, или компетентният орган под 
чиято юрисдикция се извършват 
операциите, изпраща на въпросната 
страна необходимата информация и 
полага усилия, съгласно чл. 27 и чл. 32
да приложи съгласувани мерки за 
предотвратяване на щетите.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите изготвят документ, 
който излага политиката им за 
предотвратяване на големи аварии, като 
гарантират, че той се прилага изцяло в 
организацията на техните морски 
операции, включително със задаване
на подходящи мерки за наблюдение, за 
да се осигури ефективност на 
политиката.

1. Операторите разполагат с документ, 
който излага политиката им за 
предотвратяване на големи аварии, като 
гарантират, че той се прилага изцяло в 
тяхната организация, включително и 
при техните морски операции, наред със
задаване на подходящи мерки за 
наблюдение, за да се осигури 
ефективност на политиката. 

Or. en

Изменение 46

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

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите определят, като 
редовно провеждат консултации с 
представителите на съответните 

5. Компетентните органи определят, 
като редовно провеждат консултации с 
индустрията съгласно член 27, 
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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.

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.

Or. en

Изменение 48

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 настоящата директива и 
в съответствие с член 21.“

Or. en

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В случай че са предприети 
мерките, упоменати в параграф 7 от 
настоящия член, операторът 
своевременно уведомява 
компетентния орган за това.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

. 1а. 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 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 53

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 

заличава се
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безопасността и/или околната среда, 
действието на инсталацията, или 
действието на съответната част от 
нея, се преустановява от оператора 
до възстановяване на 
съответствието.

Or. en

Обосновка

Когато осъществявана от оператор дейност представлява непосредствена опасност 
за човешкото здраве или значително повишава риска от голяма авария, тя трябва да 
бъде преустановена.  Няма значение дали този риск е свързан с несъответствие с 
разпоредбите на директивата.  Затова текстът е преместен в член 18. 

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Когато осъществявана от оператор дейност представлява непосредствена опасност 
за човешкото здраве или значително повишава риска от голяма авария, тя трябва да 
бъде преустановена.  Няма значение дали този риск е свързан с несъответствие с 
разпоредбите на директивата.  Затова текстът е преместен в член 18.

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

. 4а. Държавите членки, в чиято 
юрисдикция има морски райони, в 
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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

Изменение 56

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. Компетентните органи 
предоставят информацията съгласно 
приложение VI 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.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3

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.

3. При публикуването на 
информацията съгласно приложения 
І, V и VІ, 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.



PR\905288BG.doc 33/52 PE491.285v01-00

BG

Or. en

Изменение 58

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 
по отношение на държавите членки, 
в чиято юрисдикция има морски 
райони, в които се извършват 
нефтени и газови дейности

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изготвят 
годишен доклад относно:

1. Въпросните държави членки
изготвят годишен доклад относно:

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) резултата от наблюдението 
съгласно член 20, параграф 4а и 
относно независимостта на 
компетентния орган;
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Or. en

Изменение 61

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. Въпросните държави 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.

Or. en

Изменение 62

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 въз основа на
информацията, която й е докладвана от 
държавите членки съгласно параграф 1 
и Европейската агенция за морска 
безопасност. Комисията се подпомага в 
тази задача от съответните държави 
членки и Групата на органите на ЕС 
съгласно член 27.

Or. en
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Изменение 63

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 гарантират, че се 
извършват пълни разследвания на 
големите аварии.

Or. en

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки правят 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
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Изменение 65

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, изготвени
съгласно параграфи 2 и 2а от 
настоящия член, се предоставя на 
Комисията и на Групата на органите 
на ЕС 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 66

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 се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 67

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 
удостоверяват 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 68

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, в 
сътрудничество с отрасъла, следва да 
създадат 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 69

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 

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

съответните глобални и регионални 
форуми, в частност тези във връзка с 
арктическите води.

Or. en

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Операторът периодично подлага на 
изпитване вътрешните планове за 
аварийно реагиране, 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.

Or. en
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Изменение 72

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 делът, който 
операторите поемат от разходите за 
външно аварийно реагиране.

Or. en

Изменение 73

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 вътрешните 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
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Изменение 74

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 I и V, като 
се предоставят на разположение на 
Комисията, на EMSA и на 
обществеността според случая. 
Процедурите, приети с оглед 
информирането на обществеността, 
са предвидените в приложение II към 
Директива 2003/35/ЕО. 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

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки водят актуални 
регистри на ресурсите за аварийно 
реагиране, налични на територията или 
под юрисдикцията им от публични и 
частни лица. Тези регистри се 
предоставят на другите държави-

6. Държавите членки водят актуални 
регистри на ресурсите за аварийно 
реагиране, налични на територията или 
под юрисдикцията им от публични и 
частни лица. Тези регистри се 
предоставят на другите държави членки 



PR\905288BG.doc 41/52 PE491.285v01-00

BG

членки, а на взаимен принцип, и на 
съседните трети страни, както и на 
Комисията.

и на EMSA, а на взаимен принцип - и на 
съседните трети страни, както и на 
Комисията.

Or. en

Изменение 76

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 авария операторите, в 
сътрудничество със съответните 
засегнати органи, предприемат всички 
необходими мерки за предотвратяване 
разрастването на аварията и за 
облекчаване на последствията от нея.

Or. en

Изменение 77

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, държавите-
членки предоставят информация на 
Комисията, на EMSA 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.
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Or. en

Изменение 78

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. 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. EMSA започва учения с главно 
внимание върху изпитване на 
трансграничните и европейски 
механизми за реакция при извънредни 
ситуации.

Or. en

Изменение 79

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 80

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:

2. Комисията може да приеме 
делегирани актове в съответствие с член 
35 от настоящия регламент за точно 
приложение на изискванията на 
регламента по отношение на:

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изисквания във връзка с проверка от 
независима трета страна, както се 
посочва в приложение II, точка 5; г) 
изисквания за функционирането и 
организацията на компетентните 
органи, както се посочва в 
приложение III; и

заличава се 

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изисквания във връзка с 
аварийната готовност и аварийното 
реагиране съгласно определеното в 
приложение V.
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Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение към  Директива 
2008/99/ЕО относно защитата на 
околната среда чрез наказателно 

право
Директива 2008/99/ЕО се изменя, 
както следва:
(1) В член 3 се добавя следната буква:

„й) голяма авария, свързана със 
замърсяване с нефт.“;
(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 84

Предложение за регламент
Член 37 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклади и преразглеждане
37б. Не по-късно от три години след 
приключване на преходните периоди, 
определени в член 38, Комисията 
извършва оценка на опита от 
прилагането на настоящата 
директива, като взема надлежно 
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предвид усилията и опита на 
компетентните органи и в тясно 
сътрудничество с Групата на 
органите на ЕС. 
Комисията представя доклад до 
Европейския парламент и Съвета, 
съдържащ резултатите от тази 
оценка. Докладът съдържа 
евентуални целесъобразни 
предложения за изменение на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 38 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Когато компетентният орган 
установи, че съществуващи 
инсталации представляват по-нисък 
риск, те могат да бъдат обект на по-
дълги преходни периоди, които 
съответният компетентен орган 
съобщава на Комисията. 

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент влиза в 
сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими с оглед на спазването на 
настоящата директива не по-късно 
от [18 месеца след публикуването в 
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Официален вестник]. Те незабавно 
информират Комисията за текста на 
тези разпоредби.
Когато държавите членки приемат 
тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се прави при официалното им 
публикуване. Държавите членки 
определят начина, по който да бъде 
направено това позоваване.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави 
членки.

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, приети в областта, 
уредена с настоящата директива.

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

39а. Настоящата директива влиза в 
сила на двадесетия ден след 
публикуването й в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 39 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

39б. Адресати на настоящата 
директива са държавите членки.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че: 1. За разрешенията, определени 
съгласно член 5, параграф 2, държавите 
членки гарантират, че:

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, когато има такива, 
за подаването на заявления за 
разрешение, 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;

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 в 
съответствие със сроковете и 
процедурите, определени от 
държавите членки или 
компетентните органи и преди да 
бъдат издадени разрешенията;

в) при вземането на тези решения
следва да се държи точна сметка за 
резултатите от участието на 
обществеността;

в) при издаването на тези разрешения
следва да се държи точна сметка за 
резултатите от участието на 
обществеността;
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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 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.

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) представяне на доказателства, че 
всички големи опасности са 
идентифицирани, вероятността за 
възникването им и оценката на 
последствията от тях, 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 
невъзможността за реагиране при 
нефтени разливи;

Or. en
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Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 3 – 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 
невъзможността за реагиране при 
нефтени разливи;

Or. en

Изменение 93

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 изискват 
операторите и/или собствениците на 
инсталации да изплатят 
възнаграждение на компетентния орган 
за предоставените услуги (напр. 
посещения на инспектори) чрез такси 
или ставки, които са изчислени въз 
основа на обективни, прозрачни и 
пропорционални критерии.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 20 април 2010 г. експлозията на Deepwater Horizon уби 11 мъже, работещи на 
платформата, и причини нефтен разлив от около 4,9 милиона барела (780 000 м ³) суров 
петрол.  Бяха необходими 3 месеца, преди кладенецът да бъде запечатан и още 2
месеца, преди аварийният сондаж да бъде успешно завършен и кладенецът да бъде 
обявен за „ефективно мъртъв“. Разследвания в САЩ заключиха, че „бедствието е било 
почти неизбежен резултат от години на самодоволство и липса на внимание към 
безопасността от страна на сектора и на правителството. ... Тъй като сондажите 
напредват във все по-дълбоки и по-рискови води, където се намира по-голяма част от 
петрола на Америка, само системни реформи на правителството и на сектора ще 
предотвратят подобно бедствие в бъдеще.“ (William K. Reilly, съпредседател на 
Комисията по въпросите на нефтените разливи, Landmark Report).

Аварията доведе също така до преразглеждане на политиките на ЕС: Европейската 
комисия незабавно започна оценка на безопасността на нефтените и газови дейности в 
европейски води. Тя стигна до заключението, че са необходими допълнителни действия 
за осигуряване на разпространението в целия ЕС на най-добри практики, които вече 
съществуват в регулаторните режими на някои държави-членки на ЕС, чрез ясна 
съвременна регулаторна рамка на равнище ЕС.

Предложението на Комисията за регламент относно безопасността на дейностите по 
търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони, представено на Парламента 
през октомври 2011 г., се съсредоточава върху конкретни мерки, които следва да се 
противопоставят на всеобщото наличие на разлики и фрагментация сред практиките и 
законодателството на държавите членки в областта на нефтените и газови дейности в 
морски райони.

Предложението има за цел да отговори на повишените рискове, като гарантира, че 
секторът в целия Съюз използва най-добрите практики за контрол на големи опасности, 
чрез засилване на подготвеността на Съюза и на капацитета за реагиране и чрез 
изясняване на съществуващата правна рамка за поемане на отговорност и за 
компенсация.

Докладчикът изтъква следните основни въпроси:

Юридическа форма

Докато „регламентът“ има предимството да бъде пряко приложим и по този начин 
създава равнопоставени условия на конкуренция, се повдигат въпроси по отношение на 
евентуалната необходимост от отмяна и изменения в значителна степен на 
съществуващите еквивалентни национални законодателни норми и насоки. Такова 
преработване ще отклони оскъдните ресурси от оценките на безопасността и 
инспекциите на място.  В този контекст докладчикът счита, че е по-добре да се промени 
правната форма и работата да се концентрира върху създаване на солидна правна рамка 
в рамките на директива.
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Независимост на органите

„Правителството трябва да създаде независима агенция, отговорна за регулиране на 
всички аспекти на безопасността на сондажите в морските райони, за да превърне САЩ 
в международен лидер в тази област... Само една наистина независима федерална 
агенция за безопасност, напълно отделена от лизинговите практики и политики, може 
да предложи сигурност, че регулаторите няма отново да изпаднат в плен на сектора. “ 
(Bob Graham, съпредседател на Комисията по въпросите на нефтените разливи, 
Landmark Report)
Една от основните поуки от авариите в Macondo е колко е важно да се гарантира 
независимостта на органите, отговорни за оценка на безопасността и рисковете за 
околната среда на операциите, от тези, които са компетентни за издаването на 
разрешенията за сондаж.

Участие на Група на компетентните органи на ЕС по въпросите на добива на нефт и 
газ в морски райони („Групата на органите на ЕС“) и EMSA

Като взема предвид резолюцията на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. 
относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови 
дейности в морски райони (докладът „Ford“), докладчикът счита, че сътрудничеството 
и обменът на информация между държавите членки следва да се насърчават. Наскоро 
създадената Групата на органите на ЕС следва да бъде „експлоатирана“ в пълна степен. 
Тя е идеален форум за обмяна на опит и експертни познания, отнасящи се до 
предотвратяването и реагирането при големи аварии и трябва също така да играе роля 
за удостоверяване на изпълнението и прилагането на съответната национална и 
европейска законодателна рамка.

Трябва да се вземе също така предвид и разширеният мандат на Европейската агенция 
за морска безопасност (EMSA): необходимо е EMSA да бъде включена в 
подготвеността и интервенциите при аварийно реагиране, когато трансграничните 
последствия от нефтени и газови дейности в морски райони са предвидими. 
Подробности относно плановете и средствата за аварийно реагиране на държавите 
членки следва да се предоставят на разположение на EMSA и EMSA следва 
периодично да започва учения за изпитване на трансграничните механизми за реакция 
при извънредни ситуации.

Проверка от трета страна

Парламентът също така недвусмислено настоя за проверка от трета страна. 
Докладчикът е наясно с установените практики в сектора за независима проверка и 
счита, че този въпрос със сигурност заслужава допълнително внимание.

Стандарти на ЕС за глобални операции

Въпреки че съществуват проблеми с прилагането, е налице очевидно очакване
базираните в ЕС компании да извършват дейност в световен мащаб в съответствие със 
стандартите за безопасност на ЕС. Тези високи стандарти не само трябва да бъдат 
насърчавани на международно равнище на съответните глобални и регионални форуми, 
но следва също така допълнително да бъдат проучени механизми, с които да се 
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гарантира, че те се прилагат.


