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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 2 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Европейският парламент, в 

своята резолюция от 15 декември 

2015 г. относно постигането на 

Европейски енергиен съюз, подчерта 

необходимостта от засилване на 

съгласуваността на външните 

политики за енергийна сигурност на 

ЕС и от по-голяма прозрачност на 

свързаните с енергетиката 

споразумения1а. 

 ______________ 

 1a Приети текстове, 

P8_TA(2015)0444 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) С цел да се гарантира 

съответствието с правото на Съюза, 

държавите членки следва да 

нотифицират пред Комисията 

съответния проект на 

междуправителствено споразумение, 

преди то да стане правно обвързващо за 

страните (ex-ante). В дух на 

сътрудничество, Комисията следва да 

подкрепя държавите членки при 

идентифицирането на проблемните 

моменти, свързани със съответствието 

(7) С цел да се гарантира 

съответствието с правото на Съюза и с 

целите на Стратегията за 

енергийния съюз, държавите членки 

следва да нотифицират пред Комисията 

съответния проект на 

междуправителствено споразумение, 

преди то да стане правно обвързващо за 

страните (ex-ante). В дух на 

сътрудничество, Комисията следва да 

подкрепя държавите членки при 

идентифицирането на проблемните 
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на проекта на междуправителствено 

споразумение или на изменение. По 

този начин съответната държава членка 

ще бъде по-добре подготвена за 

сключването на споразумение, 

съответстващо на изискванията на 

правото на Съюза. Комисията следва да 

разполага с достатъчно време за такава 

оценка, за да гарантира възможно най-

голяма правна сигурност, като 

същевременно не допуска неоправдани 

забавяния. С цел да се възползват 

пълноценно от подкрепата на 

Комисията, държавите членки следва да 

се въздържат от сключване на 

междуправителствено споразумение, 

докато Комисията не информира 

държавата членка за резултатите от 

своята оценка. Държавите членки 

следва да предприемат всички 

необходими мерки, за да намерят 

подходящо решение с оглед 

отстраняване на установената 

несъвместимост. 

моменти, свързани със съответствието 

на проекта на междуправителствено 

споразумение или на изменение. По 

този начин съответната държава членка 

ще бъде по-добре подготвена за 

сключването на споразумение, 

съответстващо на изискванията на 

правото на Съюза. Комисията следва да 

разполага с достатъчно време за такава 

оценка, за да гарантира възможно най-

голяма правна сигурност, като 

същевременно не допуска неоправдани 

забавяния, които могат да застрашат 

сключването на споразумението. С 

цел да се възползват пълноценно от 

подкрепата на Комисията, държавите 

членки следва да се въздържат от 

сключване на междуправителствено 

споразумение, докато Комисията не 

информира държавата членка за 

резултатите от своята оценка в 

посочените срокове. Държавите членки 

следва да предприемат всички 

необходими мерки, за да намерят 

подходящо решение с оглед 

отстраняване на установената 

несъвместимост. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Настоящото решение не следва 

да поражда задължения във връзка със 

споразумения между стопански 

субекти. Държавите членки обаче 

следва да са свободни да съобщават на 

Комисията на доброволна основа 

подобни споразумения, изрично 

препращане към които се съдържа в 

междуправителствени споразумения 

или необвързващи инструменти. 

(13) Настоящото решение не следва 

да поражда задължения във връзка със 

споразумения, по които са страни 

само стопански субекти. Държавите 

членки обаче следва да са свободни да 

съобщават на Комисията на доброволна 

основа за всички подобни 

споразумения, изрично препращане към 

които се съдържа в 

междуправителствени споразумения 

или необвързващи инструменти. Освен 

това държавите членки следва да 
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съобщават на Комисията 

споразумения със стопански субекти 

от трети държави, когато трета 

държава е основен акционер, изрично 

препращане към които се съдържа в 

междуправителствени споразумения 

или необвързващи инструменти. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Комисията следва да предостави 

на всички останали държави членки 

достъп в защитен електронен формат до 

получаваната от нея информация. 

Комисията следва да удовлетворява 

исканията на държавите членки за 

третиране на предоставената ѝ 

информация като поверителна. 

Исканията за поверително третиране 

обаче не следва да ограничават достъпа 

на самата Комисия до поверителна 

информация, тъй като Комисията се 

нуждае от изчерпателна информация за 

целите на извършваните от нея оценки. 

Комисията следва да отговаря за 

осигуряване на прилагането на клаузата 

за поверителност. Исканията за 

поверително третиране не следва да 

накърняват правото на достъп до 

документи, предвидено в Регламент 

(ЕО) № 1049/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета11. 

(14) Комисията следва да предостави 

на всички останали държави членки 

достъп в защитен електронен формат до 

получаваната от нея информация. 

Комисията следва да удовлетворява 

исканията на държавите членки за 

третиране на предоставената ѝ 

информация като поверителна с цел да 

запази степента на поверителност, 

необходима за гарантиране на 

интересите на държавите членки по 

време на преговорите с другата 

страна. Исканията за поверително 

третиране обаче не следва да 

ограничават достъпа на самата Комисия 

до поверителна информация, тъй като 

Комисията се нуждае от изчерпателна 

информация за целите на извършваните 

от нея оценки. Комисията следва да 

отговаря за осигуряване на прилагането 

на клаузата за поверителност. 

Исканията за поверително третиране не 

следва да накърняват правото на достъп 

до документи, предвидено в Регламент 

(ЕО) № 1049/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета11. 

_________________ _________________ 

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Eвропейския парламент и на Съвета от 

30 май 2001 г. относно публичния 

достъп до документи на Европейския 

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Eвропейския парламент и на Съвета от 

30 май 2001 г. относно публичния 

достъп до документи на Европейския 
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парламент, на Съвета и на Комисията 

(OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13). 

парламент, на Съвета и на Комисията 

(OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13). 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 15 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Ако дадена държава членка счита 

конкретно междуправителствено 

споразумение за поверително, тя следва 

да предостави на Комисията обобщена 

информация за него, за да може тази 

информация да бъде доведена до 

знанието и на останалите държави 

членки. 

(15) Ако дадена държава членка счита 

конкретно междуправителствено 

споразумение за поверително, тя следва 

да предостави на Комисията обобщена 

информация, съдържаща неговите 

основни елементи и значими клаузи, 

включително ограничения, за да може 

тази информация да бъде доведена до 

знанието и на останалите държави 

членки. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Постоянният обмен на 

информация за междуправителствените 

споразумения на равнището на Съюза 

следва да позволи разработването на 

най-добри практики. Въз основа на тези 

най-добри практики Комисията, а 

когато е целесъобразно — в 

сътрудничество с Европейската служба 

за външна дейност по въпросите, 

свързани с външните политики на 

Съюза, следва да разработи 

незадължителни образци на разпоредби, 

които да се използват в 

междуправителствените споразумения 

между държавите членки и трети 

държави. Използването на подобни 

образци на разпоредби следва да има за 

(16) Постоянният обмен на 

информация за междуправителствените 

споразумения на равнището на Съюза 

следва да позволи разработването на 

най-добри практики. Въз основа на тези 

най-добри практики Комисията, а 

когато е целесъобразно — в 

сътрудничество с Европейската служба 

за външна дейност по въпросите, 

свързани с външните политики на 

Съюза, следва да разработи 

незадължителни образци на разпоредби, 

които да се използват в 

междуправителствените споразумения 

между държавите членки и трети 

държави, за да допринасят за 

правните определения при подобни 
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цел да се избегнат евентуални 

стълкновения на 

междуправителствените споразумения с 

правото на Съюза, по-специално с 

правилата за вътрешния енергиен пазар 

и правото в областта на конкуренцията, 

както и стълкновения с международните 

споразумения, сключени от Съюза. 

Използването им следва да бъде 

незадължително и да бъде възможно 

адаптирането на съдържанието им към 

всякакви специфични обстоятелства. 

споразумения. Използването на 

подобни образци на разпоредби следва 

да има за цел да се избегнат евентуални 

стълкновения на 

междуправителствените споразумения с 

правото на Съюза, по-специално с 

правилата за вътрешния енергиен пазар 

и правото в областта на конкуренцията, 

както и стълкновения с международните 

споразумения, сключени от Съюза. 

Използването им следва да бъде 

незадължително и да бъде възможно 

адаптирането на съдържанието им към 

всякакви специфични обстоятелства. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Комисията следва да улеснява и 

насърчава координацията между 

държавите членки с цел затвърждаване 

на стратегическата роля на Съюза като 

цяло посредством енергичен и 

резултатен координиран подход към 

държавите производителки, държавите 

на транзитно преминаване и държавите 

потребителки. 

(18) Комисията следва да улеснява и 

насърчава координацията между 

държавите членки с цел затвърждаване 

на стратегическата роля на Съюза като 

цяло посредством енергичен и 

резултатен координиран подход към 

държавите производителки, държавите 

на транзитно преминаване и държавите 

потребителки, включително с цел да се 

гарантира последователност между 

принципите на енергийната 

политика на Съюза и общата 

търговска политика. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящото решение се създава 

механизъм за обмен на информация 

1. С настоящото решение се създава 

механизъм за обмен на информация 
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между държавите членки и Комисията 

във връзка с междуправителствени 

споразумения и необвързващи 

инструменти в областта на енергетиката 

по смисъла на член 2 с цел да се 

подобри функционирането на 

вътрешния енергиен пазар. 

между държавите членки и Комисията 

във връзка с междуправителствени 

споразумения и необвързващи 

инструменти в областта на енергетиката 

по смисъла на член 2 с цел да се 

подобри функционирането на 

вътрешния енергиен пазар, Енергийния 

съюз и съгласуваността на външните 

политики за енергийна сигурност на 

Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 2 – точка 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „междуправителствено 

споразумение“ означава всяко правно 

обвързващо споразумение между една 

или повече държави членки и една или 

повече трети държави, което има 

последици за действието или 

функционирането на вътрешния 

енергиен пазар или за сигурността на 

енергийните доставки в Съюза; въпреки 

това, когато такова правно обвързващо 

споразумение обхваща и други въпроси, 

се счита, че „междуправителствено 

споразумение“ представляват само 

разпоредбите, които се отнасят до 

енергетиката, включително общите 

разпоредби, приложими към свързаните 

с енергетиката разпоредби; 

(1) „междуправителствено 

споразумение“ означава всяко правно 

обвързващо споразумение между една 

или повече държави членки и една или 

повече трети държави или между една 

или повече държави членки и един или 

повече стопански субекти от трети 

държави, в които трета държава е 

основен акционер, което има последици 

за действието или функционирането на 

вътрешния енергиен пазар или за 

сигурността на енергийните доставки в 

Съюза; въпреки това, когато такова 

правно обвързващо споразумение 

обхваща и други въпроси, се счита, че 

„междуправителствено споразумение“ 

представляват само разпоредбите, които 

се отнасят до енергетиката, 

включително общите разпоредби, 

приложими към свързаните с 

енергетиката разпоредби; 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 2 – точка 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „необвързващ инструмент“ 

означава правно необвързваща 

договореност между една или повече 

държави членки и една или повече трети 

държави, като например меморандум за 

разбирателство, съвместна декларация, 

съвместна декларация на министрите, 

съвместно действие или съвместен 

кодекс за поведение, която съдържа 

тълкуване на правото на Съюза, 

регламентира условията за енергийните 

доставки (например обеми и цени) или 

развитието на енергийните 

инфраструктури; 

(3) „необвързващ инструмент“ 

означава правно необвързваща 

договореност между една или повече 

държави членки и една или повече трети 

държави или регионални организации и 

между една или повече държави 

членки и един или повече стопански 

субекти, в които участваща трета 

държава е основен акционер или 

разполага с правомощия за вземане на 

решения, като например меморандум за 

разбирателство, съвместна декларация, 

съвместна декларация на министрите, 

съвместно действие или съвместен 

кодекс за поведение, която съдържа 

тълкуване на правото на Съюза, 

регламентира условията за енергийните 

доставки (например обеми и цени) или 

развитието на енергийните 

инфраструктури; 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Задължението за нотифициране 

пред Комисията в съответствие с 

параграфи 2 и 3 не важи за 

споразуменията между предприятия. 

4. Задължението за нотифициране 

пред Комисията в съответствие с 

параграфи 2 и 3 не важи за 

споразуменията, по които страни са 

само предприятия. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Сроковете, посочени в параграфи 3. Сроковете, посочени в параграфи 



 

PE583.920v02-00 10/14 AD\1104835BG.docx 

BG 

1 и 2, могат да бъдат удължени със 

съгласието на съответната държава 

членка. Когато обстоятелствата налагат 

това, сроковете, посочени в параграфи 1 

и 2, се съкращават със съгласието на 

Комисията. 

1 и 2, могат да бъдат удължени със 

съгласието на съответната държава 

членка. Когато обстоятелствата налагат 

това, сроковете, посочени в параграфи 1 

и 2, се съкращават със съгласието на 

Комисията с цел да се гарантира, че 

преговорите се приключват 

своевременно. 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 4 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При подписването, ратифицирането или 

одобряването на междуправителствено 

споразумение или на изменение 

съответната държава членка взема в 

максимална степен предвид 
становището на Комисията, посочено в 

параграф 2. 

Преди подписването, ратифицирането 

или одобряването на 

междуправителствено споразумение или 

на изменение съответната държава 

членка показва какви мерки са 

предприети във връзка с 

възраженията, изразени в 
становището на Комисията, посочено в 

параграф 2, с цел да се осигури 

съответствие с правото на Съюза и с 

целите на Енергийния съюз. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 – алинея 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задължението за нотифициране пред 

Комисията в съответствие с настоящия 

параграф не важи за споразуменията 

между предприятия. 

Задължението за нотифициране пред 

Комисията в съответствие с настоящия 

параграф не важи за споразуменията, по 

които страни са само предприятия. 
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Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията подлага на оценка 

междуправителствените споразумения, 

нотифицирани в съответствие с 

параграф 1 или 2. Когато след първата 

си оценка Комисията има резерви, що се 

отнася до съвместимостта на 

конкретните споразумения с правото на 

Съюза, и по-специално със 

законодателството на Съюза в областта 

на вътрешния енергиен пазар и с 

правото на Съюза в областта на 

конкуренцията, Комисията надлежно 

информира съответните държави членки 

за това в срок от девет месеца от 

нотифицирането на споразуменията. 

3. Комисията подлага на оценка 

междуправителствените споразумения, 

нотифицирани в съответствие с 

параграф 1 или 2. Когато след първата 

си оценка Комисията има резерви, що се 

отнася до съвместимостта на 

конкретните споразумения с правото на 

Съюза, и по-специално със 

законодателството на Съюза в областта 

на вътрешния енергиен пазар, с правото 

на Съюза в областта на конкуренцията и 

с въпроси, които попадат в обхвата 

на компетентността на Съюза в 

контекста на общата търговска 

политика, Комисията надлежно 

информира съответните държави членки 

за това в срок от девет месеца от 

нотифицирането на споразуменията. 

Обосновка 

Докладчикът счита, че специален акцент следва да се постави също така върху 

съвместимостта с въпросите, които попадат в обхвата на изключителната 

компетентност на Съюза в рамките на общата търговска политика. 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. След приемането на необвързващ 

инструмент или на изменение в 

необвързващ инструмент съответната 

държава членка нотифицира пред 

Комисията необвързващия инструмент 

или изменението, заедно с всички 

приложения към тях. 

1. Преди приемането на 

необвързващ инструмент или на 

изменение в необвързващ инструмент 

съответната държава членка 

нотифицира пред Комисията 

необвързващия инструмент или 

изменението, заедно с всички 
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приложения към тях. 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Задължението за нотифициране 

пред Комисията в съответствие с 

параграфи 1 и 2 не важи за 

споразуменията между предприятия. 

3. Задължението за нотифициране 

пред Комисията в съответствие с 

параграфи 1 и 2 не важи за 

споразуменията, по които страни са 

само предприятия. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато след първата си оценка 

Комисията счете, че има вероятност 

мерките за изпълнение на 

нотифицирания пред нея съгласно 

параграфи 1 и 2 необвързващ 

инструмент да са несъвместими с 

правото на Съюза, и по-специално със 

законодателството в областта на 

вътрешния енергиен пазар и правото на 

Съюза в областта на конкуренцията, 

Комисията може да информира 

съответната държава членка за това. 

4. Когато след първата си оценка 

Комисията счете, че има вероятност 

мерките за изпълнение на 

нотифицирания пред нея съгласно 

параграфи 1 и 2 необвързващ 

инструмент да са несъвместими с 

правото на Съюза, и по-специално със 

законодателството в областта на 

вътрешния енергиен пазар и правото на 

Съюза в областта на конкуренцията, 

Комисията може да информира 

съответната държава членка за това в 

срок от шест седмици след 

нотифицирането. В посочения срок 

държавите се въздържат от 

подписването или сключването по 

друг начин на необвързващия 

инструмент. Становището на 

Комисията не е обвързващо, но 

държавата членка може да 

предприеме мерки във връзка с 

опасенията, изразени от Комисията. 
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Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 8 – параграф 3 – алинея 2– буква д a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) информация относно 

разпоредбите, които попадат в 

обхвата на компетентността на 

Съюза в контекста на общата 

търговска политика. 

Обосновка 

Докладчикът счита, че специален акцент следва да се постави също така върху 

съвместимостта с въпросите, които попадат в обхвата на изключителната 

компетентност на Съюза в рамките на общата търговска политика 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 9 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) установяване на общите 

проблеми във връзка с 

междуправителствените споразумения и 

необвързващите инструменти, 

разглеждане на възможността за 

набелязване на подходящи мерки за 

решаване на тези проблеми и, когато е 

целесъобразно, предлагане на решения; 

б) установяване на общите 

проблеми във връзка с 

междуправителствените споразумения и 

необвързващите инструменти, 

разглеждане на възможността за 

набелязване на подходящи мерки за 

решаване на тези проблеми и, когато е 

целесъобразно, предлагане на насоки и 

решения; 
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