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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че съгласно член 191 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) всички действия на ЕС в тази област трябва да бъдат  
подкрепени с високо равнище на защита, което да се основава, наред с другото, на 
принципа на превенция;

1. подчертава, че пълната отговорност във връзка с всяка вреда, причинена в резултат 
на проучвания и добив на нефт и газ, трябва да включва зачитането на принципа 
„замърсителят плаща“, предвиден в член 191, параграф 2 от ДФЕС;

2. счита, че действащото законодателство в областта на екологичната отговорност 
съдържа редица съществени пропуски и припомня резолюцията си от 7 октомври 
2010 г. относно проучването и добива на нефт в Европа, в която Парламентът 
призовава Комисията да обмисли преразглеждане на съдържанието и разширяване 
на обхвата на действащото законодателство на ЕС (включително на директивата за 
екологичната отговорност, директивата SEVESO II, както и мерките от пакета 
„Ерика“ и Третия пакет за морска безопасност) и/или въвеждане на всички 
необходими нови законодателни актове, за да бъдат взети под внимание присъщите 
на офшорната експлоатация опасности и да се укрепят правилата относно 
отговорността в случай на авария в нефтодобива;

3. призовава Комисията да осъществи всеобхватен преглед на изискванията за 
лицензиране, свързани с морските проучвания и добив на въглеводороди, и при 
необходимост, да внесе предложения за минимални хармонизирани изисквания на 
равнище ЕС;

4. настоятелно призовава Комисията да работи с партньорите и съседните държави за 
установяването на специален режим по отношение на всички операции в Арктика, 
като обръща внимание на устойчивостта на дейностите в морски райони и 
необходимостта от тях в тази толкова уязвима и уникална среда;

5. подкрепя осъществяването на оценки на въздействието в рамките на плановете за 
предоставяне на бърз отговор (напр. относно използването на химически 
дисперсанти като извънредна мярка), когато това е възможно;

6. приветства намерението на Комисията да предложи изменения на Директивата за 
екологичната отговорност, така че тя да обхваща екологичните щети във всички 
морски води, както те са определени в Рамковата директива за морската стратегия 
2008/56/ЕО;

7. приветства усилията на Комисията да разшири обхвата на мандата на Европейската 
агенция за морска безопасност, така че той да включва не само мореплавателни 
съдове, но и офшорни инсталации;
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8. настоятелно призовава Комисията да включи разпоредби за задължително 
финансово обезпечение в рамките на Директивата за екологичната отговорност; във 
връзка с това отбелязва желанието на Комисията да преразгледа възможността за 
въвеждане на изискване за задължително финансово обезпечение и да оцени 
удачността на настоящите финансови тавани;

9. призовава Комисията да оцени отговорностите, свързани с извеждането от 
експлоатация на съществуващата сондажна инфраструктура, и да внесе повече 
яснота, ако е необходимо по законодателен път, по отношение на отговорността на 
операторите за гарантиране на безопасното отстраняване и правната отговорност за 
всякакви екологични щети, произлизащи от извеждането от експлоатация или от 
сондажни платформи след извеждането им от експлоатация;

10. призовава Комисията да преразгледа действащото в момента законодателство, 
съгласно което притежателите на разрешения за експлоатация на офшорни 
петролни находища могат да отстъпват инсталации на трети лица, за да се 
гарантира, че при последващи граждански спорове отговорността за вреди, 
причинени на човешкия живот и на околната среда от злополуки и бедствия ще 
може да бъде установена по-лесно;

11. настоятелно призовава държавите-членки, когато предприемат каквито и да било 
действия, да вземат под внимание специалното положение на малките и средните
оператори; призовава във връзка с това от малките и средните оператори да се 
изисква да имат сключена застраховка за гражданска отговорност или полица за 
общо застраховане.
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