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На 16 април 2013 г. Европейският парламент и на 18 април 2013 г. Съветът на Европейския 
съюз решиха, в съответствие с член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за 
морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от 
кораби, и на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови 
инсталации“ 
COM(2013) 174 final. 
 

Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 20 юни 2013 г. 
 
На 491-ата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 10 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 179 гласа 
„за“, 1.глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Заключения 
 

1.1 ЕИСК подкрепя увеличаването чрез предложения регламент на бюджета на 
Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) от 154 милиона евро на 
160,5 милиона евро за периода от 2014 г. до 2020 г. Комитетът отново заявява 
подкрепата си за разширяването на правомощията на ЕАМБ по смисъла на 
Регламент 100/2013. 

 

1.2 Приемането на предложения регламент се извършва в ключов момент по отношение на 
откриването на нефтени и газови полета в източната част на Средиземно море и 
произтичащите от това инициативи за бързото им разработване чрез сондажи в открито 
море. Тези дейности ще поставят предизвикателство пред способностите на ЕАМБ да 
реагира на потенциалните опасности, свързани със сондажите в открито море и 
транспорта на нефт и газ. 

 

1.3 Въпреки че подкрепя предложения финансов пакет, ЕИСК счита че той може да се 
окаже недостатъчен за финансирането на необходимите дейности през седемгодишния 
период, с оглед на следните предизвикателства: увеличен трафик (повече танкери за 
нефт и газ в морето), увеличение на сондажите за разработване на нефт и газ в 
моретата, заобикалящи ЕС, приемане на повече крайбрежни и островни държави за 
държави членки на ЕС. Ограниченият капацитет за реакция в извънредни ситуации 
може да доведе до повишаване на външните разходи при големи аварии. 
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1.4 ЕИСК счита че дислоцирането на сегашните 19 съда може да се окаже недостатъчно за 

подпомагане на способността на държавите членки да се справят със замърсявания в 
открито море от страна на всички крайбрежни райони на ЕС. Финансирането може да 
се окаже недостатъчно и за по-нататъшното разработване на спътникови изображения 
за откриване и подпомагане на изчистването на замърсители, емитирани от кораби в 
целия район на ЕС. 

 
1.5 ЕИСК призовава ЕАМБ да използва новите си правомощия, за да допринесе за борбата 

с пиратството. Инструментите на ЕАМБ за спътниково наблюдение ще бъдат особено 
полезни за откриването на пиратски кораби. 

 
1.6 ЕИСК не е убеден, че държавите членки на ЕС и съседните страни все още разполагат с 

подходящото оборудване да реагират на големи аварии от мащаба на 
корабокрушенията на танкерите „Ерика“ и „Престиж“ или на катастрофи, подобни на 
тази на нефтената платформа „Deepwater Horizon“. 

 
1.7 ЕИСК приканва ЕС, неговите държави членки и новите съседни крайбрежни държави 

да засилят прилагането на следните регионални конвенции, посочени в обяснителния 
меморандум към предложението за регламент: Хелзинкската конвенция, Барселонската 
конвенция, Бонското споразумение, Конвенцията OSPAR, Лисабонското споразумение 
(което все още предстои да влезе в сила) и Букурещката конвенция. 

 
1.8 ЕИСК приканва ЕАМБ да предприеме действия за проследяване на неподходящи 

приемни съоръжения за нефтени отпадъци в пристанищата на ЕС, както и в 
пристанищата на съседните страни. 

 
2. Предложението на Европейската комисия 
 
2.1 На 03.04.2013 г. Европейската комисия представи предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на 
дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на 
замърсявания, причинени от кораби, и на замърсявания на морето, причинени от 
нефтени и газови инсталации1. 

 
2.2 С Регламент 2038/20062 (18.12.2006 г.) беше осигурено многогодишно финансиране за 

действията на ЕАМБ в отговор на замърсявания, причинени от кораби за периода 
01.01.2007 – 31.12.2013 г. 

 

                                                      
1

  COM (2013) 174 final. 
2

  OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 1. 
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2.3 С Регламент 100/2013 (15.01.2013 г.) на ЕАМБ бяха възложени нови „основни“ задачи: 
да реагира на замърсявания, причинени от съоръжения за добив на нефт и газ, и да 
разшири услугите на ЕАМБ върху територията на страните, обхванати от политиката 
на разширяване и от европейската политика за съседство3. Настоящото становище е 
насочено основно към оценка на коригирането на финансирането за ЕАМБ в 
съответствие с новите � задължения. Предложеното финансиране възлиза на 
160,5 милиона евро за седемгодишен период (1.01.2014 г. – 31.12.2020 г.). 

 

3. Общи бележки 
 

3.1 ЕИСК подкрепя увеличаването на бюджета на ЕАМБ чрез предложения регламент от 
154 милиона евро на 160,5 милиона евро за периода от 2014 г. до 2020 г. Комитетът 
заявява отново подкрепата си за разширяването на правомощията на ЕАМБ по смисъла 
на Регламент 100/2013. Тази подкрепа е в съответствие с редица становища на ЕИСК4 
относно ролята на ЕАМБ. 

 

3.2 С Регламент 100/2013 на ЕАМБ се предоставят правомощия за намеса не само във 
връзка със замърсявания, причинени от кораби, но и във връзка с нефтени разливи, 
причинени от платформи за добив на нефт и газ в открито море. Това правомощие беше 
предоставено след нефтения разлив и експлозията на нефтената платформа „Deepwater 
Horizon“ в Мексиканския залив (април 2010 г.). ЕИСК разбира, че общата цел на 
Комисията е да осигури ефективна помощ от ЕС за реакция на замърсявания, 
причинени от кораби, и замърсявания, причинени и съоръжения за добив на нефт и газ 
посредством предоставянето от ЕАМБ на устойчиви услуги за реакция на замърсяване 
за засегнатите държави. Следователно държавите членки могат да вземат предвид тази 
помощ, когато изготвят или преразглеждат националните си планове за реакция при 
замърсяване на морето. 

 

3.3 ЕИСК разбира, че предложеният бюджет има за цел ЕАМБ да запази своята мрежа от 
кораби, разпределена между морските зони в ЕС, в готовност за реакция при разлив на 
нефт, както и че още от самото начало ограничен брой нови съдове ще бъдат насочени 
за борба с нефтени разливи и замърсявания, причинени от кораби и съоръжения в 
открито море. Освен това се очаква да не бъде осигурено финансиране за 
усъвършенстваното оборудване за почистване на нефтени разливи, което евентуално 
може вече да не отговаря на изискванията в периода 2014 – 2020 г. 

                                                      
3

  OВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 30. 
4

 ОВ С 76, 14.03.2013, стр. 15, 
 ОВ С 299, 04.10.2012 г., стр. 153, 
 ОВ С 48, 15.02.2011 г., стр. 81, 
 ОВ С 44, 11.02.2011 г., стр. 173, 
 ОВ С 255, 22.09.2010 г., стр. 103, 
 ОВ С 277, 17.11.2009 г., стр. 20, 
 ОВ С 211, 19.08.2008 г., стр. 31, 
 ОВ С 28, 03.02.2006 г., стр. 16, 
 ОВ С 108, 30.04.2004 г., стр. 52. 
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3.4 ЕИСК разбира, че системата CleanSeaNet за наблюдение на съоръжения за добив на 

нефт в открито море за незаконно изхвърляне ще работи основно чрез съвместно 
използване на спътникови изображения, както се прави за наблюдението на 
замърсяванията, причинявани от кораби. ЕИСК припомня свое предходно становище5, 
в което посочва, че „предвид високите разходи за системите за спътникови 
изображения, ЕИСК счита че ресурсите трябва да бъдат оптимизирани, и по-специално, 
че използването на изображения трябва да се съгласува между държавите членки; това 
би могло да доведе до значителни икономии. Същевременно са налице основания за 
инвестиции за подобряване на събирането на изображения във всички европейски 
морски зони, тъй като понастоящем покритието не е действително цялостно, особено в 
района на Средиземно море.“ 

 
3.5 ЕИСК разбира, че финансирането няма да има за цел осигуряването на техническа 

помощ или изграждането на капацитет в страните партньорки по европейската 
политика за съседство. 

 
3.6 Приемането на предложения регламент се извършва във важен момент по отношение 

на откриването на нови източници на енергия за ЕС. По-конкретно откриването на 
нови подводни залежи на нефт и газ в източната част на Средиземно море и 
последващите сондажи за бързото им разработване ще се окажат предизвикателство за 
способностите на ЕАМБ да реагира на потенциалните опасности. На ЕАМБ следва да 
бъдат предоставени повече ресурси, за да може тя да действа пълноценно в това 
отношение. Увеличеният трафик на кораби и по-специално на танкери за превоз на 
нефт и втечнен газ, откриването на нови залежи на нефт и газ и произтичащите от него 
сондажи ще изискват присъствие на много повече кораби в Средиземно и Черно море. 
Деветнадесет кораба за цялата брегова ивица на ЕС за периода 2014-2020 г. са твърде 
оптимистична прогноза, която може да се окаже извънредно скромна при съответните 
обстоятелства. 

 
3.7 Разширяването на правомощията на ЕАМБ в горепосочената сфера ще изисква по-

нататъшно развитие на системата за спътникови изображения за наблюдение, ранно 
откриване на замърсяванията и идентифициране на отговорните кораби или 
съоръжения за добив на нефт и газ. Наличието на данни и ефективността на реакцията 
на замърсявания следва да бъдат подобрени. 

 
3.8 ЕИСК не е убеден, че държавите членки на ЕС и съседните страни все още разполагат с 

подходящото оборудване да реагират на големи аварии от мащаба на 
корабокрушенията на танкерите „Ерика“ и „Престиж“ или на катастрофи, подобни на 
тази на нефтената платформа „Deepwater Horizon“. 

 

                                                      
5

  ОВ С 28, 03.02.2006 г., стр. 16. 
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3.9 Предвид горепосочените съображения, ЕИСК изразява убеждението, че следва да бъдат 
заделени повече ресурси за подмяна на оборудването за реакция на замърсяване с нефт 
на борда на договорените кораби, осигуряване на допълнителни кораби в готовност за 
реакция при разлив на нефт, които да покрият зони със съоръжения в открито море, 
намиращи се понастоящем извън разумния географски обхват (напр. Арктическия 
океан), закупуване на допълнителни количества дисперсанти за борба с нефтени 
разливи в открито море, разширяване на услугите на системата CleanSeaNet върху зони 
със съоръжения в открито море и финансиране на подкрепата за страните по 
европейската политика за съседство. 

 
3.10 ЕИСК призовава ЕАМБ да използва новите си правомощия, за да допринесе за борбата 

с морското пиратство. Инструментите и данните на ЕАМБ, особено спътниковото 
наблюдение, ще бъдат полезни при откриване на пиратски кораби. Осигуряването на 
данни за местоположението на корабите следва да се превърне в една от основните 
задачи на ЕАМБ, но винаги следва да се извършва по искане на националните власти. 
ЕИСК завява отново нуждата ЕАМБ да осигурява помощ в борбата с пиратството, 
както посочва в своето становище относно „Морското пиратство: по-категоричен 
отговор от страна на ЕС“ (16.01.2013 г.) и съответното публично изслушване 
(24.01.2013 г.). 

 
4. Специфични бележки 
 

4.1 Член 2: Определения 
 
Определението за „нефт“ по смисъла на предложения регламент се позовава на 
определението от Международната конвенция за подготовка, противодействие и 
сътрудничество при замърсяване с нефт от 1990 г. ЕИСК приканва ЕС и неговите 
държави членки да засилят прилагането на тази конвенция. 

 

4.2 Член 2: Определения 
  
 Определението за „опасни и вредни вещества“ се позовава на определението от 

Протокола за подготовка, реагиране и сътрудничество при замърсяване с опасни и 
вредни вещества от 2000 г. ЕИСК приканва ЕС и държавите членки, които все още не 
са направили това, да се присъединят към Протокола и да започнат неговото прилагане. 

 

4.3 Член 4: Финансиране от Съюза 
 

4.3.1 ЕИСК разбира, че помощта от ЕАМБ за държавите, обхванати от политиката за 
разширяване и от европейската политика за съседство, следва да се финансира 
посредством съществуващите програми на Съюза за тези държави и поради това да не 
бъде част от тази многогодишна финансова рамка. 
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4.3.2 Въпреки че подкрепя предложения финансов пакет, ЕИСК изразява съмнение дали той 
ще бъде достатъчен за финансиране на необходимите действия през седемгодишния 
период, предвид предстоящите предизвикателства: увеличен трафик (повече танкери за 
нефт и газ), повече сондажни дейности за разработване на нефт и газ в моретата, 
заобикалящи ЕС. Намаленият капацитет за реакция в извънредни ситуации може да 
доведе до по-високи външни разходи при големи аварии. 

 
4.4 Член 5: Мониторинг на съществуващите възможности 

 
Във връзка със списъка на публичните и частните механизми за реакция на 
замърсяване в ЕС, ЕИСК призовава да бъдат предприети действия за включване на 
подобни механизми, съществуващи в съседните на ЕС крайбрежни държави, тъй като 
замърсяването на морето не познава граници. Освен това, въпреки че настоящото 
становище се ограничава само до аварийното замърсяване, ЕИСК призовава ЕАМБ да 
предприеме действия за проследяване на неподходящи приемни съоръжения в 
пристанищата на ЕС и в пристанищата на съседните крайбрежни държави. За разлика 
от аварийното замърсяване, експлоатационното замърсяване не поражда толкова 
голямо внимание от страна на медиите и не е толкова сензационно, но има много по-
голям дял в общото замърсяване на моретата. 

 
4.5 ЕИСК приканва ЕС, държавите членки и новите съседни крайбрежни държави да 

засилят прилагането на следните регионални конвенции, посочени в обяснителния 
меморандум към предложението за регламент: Хелзинкската конвенция, Барселонската 
конвенция, Бонското споразумение, Конвенцията OSPAR, Лисабонското споразумение 
(което все още предстои да влезе в сила) и Букурещката конвенция. ЕИСК изразява 
убеждението, че ученията за борба със замърсяване, организирани (съвместно) по тези 
конвенции, следва да се насърчават още повече, а обменът на експерти в областта на 
замърсяването на морето е от първостепенно значение. Затова Програмата за обмен на 
експерти в областта на замърсяването на морето (EMPOLLEX) на ЕАМБ следва да 
улеснява организирането на такъв обмен между държавите членки за по-голям брой 
експерти. 

 
4.6 ЕИСК заявява отново нуждата съседните крайбрежни държави да прилагат изцяло 

основополагащата морска конвенция – Конвенцията на ООН по морско право от 
1982 г., която осигурява правното основание за действията за борба със замърсяване на 
морето, сондажите на морското дъно и екологично безопасният морски транспорт. 
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4.7 Договорените кораби разполагат с голям капацитет за съхраняване на събран нефт и 

различни системи за събиране на разлят нефт. ЕИСК изразява убеждението, че следва 
да се разреши договорените от ЕАМБ кораби да се използват за операции по 
разтоварване на аварирали съдове, прехвърляне от един кораб на друг, съхраняване на 
събрания в открито море нефт. 

 
Брюксел, 10  юли 2013 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Henri Malosse 
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