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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до 
газопреносни мрежи
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0532),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0319/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения 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.

Текст, предложен от Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2a (Регламент (EО) № 1775/2005)

Всички оператори на преносни системи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се гарантира 
оптимално управление и стабилно 
техническо развитие на Европейската 

Всички оператори на преносни системи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се насърчи 
завършването на вътрешния пазар на 
газ и за да се гарантира оптимално 
управление и стабилно техническо 
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преносна мрежа за газ. развитие на Европейската преносна 
мрежа за газ.

Обосновка

In order to underline that TSO’s major task is to facilitate market integration, the realization 
of the internal market for gas should be established as an explicit task of the ENTSO.

Изменение 2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2б, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2. В рамките на шест седмици след
получаването им, Агенцията дава на 
Комисията становището си относно 
проектоустава, списъка с членове и 
проекта на процедурен правилник. 

2. В рамките на шест седмици след 
получаването им, след консултации с 
организациите, които представляват 
всички заинтересовани страни,
Агенцията дава на Комисията 
становището си относно проектоустава, 
списъка с членове и проекта на 
процедурен правилник. 

Обосновка

The agency should allow system users and customers the opportunity to submit their views on 
the statutes, members and rules of procedure for the ENTSOG.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ приема:

1. За да постигне посочените в член 
2а цели, Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
подготвя:

Обосновка

In order to clarify the scope of the codes, a clear link with the objectives of Article 2a must be 
established.

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

ЧЛЕН 2в, параграф 1, буква a) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)
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а) технически и пазарни кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

а) свързани с експлоатацията на 
мрежата кодекси в областите, 
посочени в параграф 3;

Обосновка

Deletion of technical and market codes would help underline that the ENTSOG deals mainly 
with issues of the network and not with broad commercial issues.

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за координиране на 
експлоатацията на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на свързаните с 
експлоатацията на мрежата кодекси, 
план за координиране на 
експлоатацията на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

Обосновка

See justification to the amendment on ARTICLE 1, POINT (3) (Article 2c, paragraph 3 
(Regulation (EC) No 1778/2005)).

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

3. Подробните технически и пазарни
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните, свързани с 
експлоатацията на преносните 
мрежи кодекси, покриват следните 
области, в съответствие с приоритетите, 
посочени в годишната работна 
програма:

Обосновка

The scope of the codes has to be clearly defined in relation to the tasks actually ensured by 
transmission system operators. The "market" codes that are to be drafted by TSOs should 
only concern rules that are connected with TSOs technical responsibilities and operations.
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Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

ЧЛЕН 2в, параграф 3, буква ж) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

ж) правила за търгуване; ж) правила за търгуване, свързани с 
техническото и оперативно 
предоставяне на услуги за достъп до 
мрежата и балансиране на 
системата;

Обосновка

The cooperation of TSOs should be limited mainly to network issues and market rules directly 
linked to transmission networks (network balancing, secondary market, etc.).

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 3, точка 3a (нова) (Регламент (EО) № 1775/2005)

3а. Подробните кодекси по параграф 3 
ще бъдат изготвени в съответствие с 
приложимите насоки, посочени в член 
9.

Обосновка

There needs to be an explicit link between the codes related to the transmission network and 
the guidelines under Article 9 in order to achieve consistency of intention and outcome.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 4 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ наблюдава
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и включва резултатите 
от дейностите по наблюдение в 
годишния доклад, упоменат в 
параграф 1, буква д).

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ анализира
прилагането на кодексите и техния 
ефект върху хармонизацията на 
приложимите правила, които имат 
за цел улесняването на интеграцията 
на пазара, и включва резултатите от 
тези анализи в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, буква д).
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Обосновка

The status of the ENTSO for gas has no institutionalized regulatory functions so “analyse” 
describes its role more appropriately. In the second place, the main purpose of the codes, to 
harmonize the rules with the view to facilitate market integration, is underlined.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 5 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети. 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ изготвя и
публикува 10-годишен общностен 
инвестиционен план на мрежата веднъж 
на всеки две години. Този проект на
инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. По-конкретно, проектът 
на инвестиционен план:

а) се основава върху националните 
инвестиционни планове и върху 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.

б) по отношение на трансграничните 
междусистемни връзки, се основава 
върху предложенията на 
потребителите на мрежата, в т. ч. 
търговци, оператори на 
разпределителни системи и 
оператори на системи за втечнен 
природен газ и на системи за
съхранение, и включва дългосрочен 
ангажимент от страна на 



PE402.501v01-00 10/31 PR\707198BG.doc

BG

инвеститорите, различни от 
операторите на преносни системи, 
които се интересуват от развитието 
на преносната мрежа.
в) открива пропуски в инвестициите, 
най-вече по отношение на 
трансграничните капацитети.

Обосновка

The terms "prepare" and "draft" are introduced so as to make clearer that:
(i) the establishment of a 10-year plan is a prospective tool that will mainly provide 
orientations and give a European framework but that doesn't need to be formally "adopted" 
as such (precise plans on a shorter term-notice would have to be developed, submitted to the 
regulator's approval and made binding, that's the purpose of the proposal on Directive),
(ii) it is a basis for consultation with all interested parties, the Agency and if need be the 
national regulatory authorities.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2в, параграф 6 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ съветва Комисията 
относно приемането на насоки, както е 
описано в член 9. 

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ споделя възгледите си с
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

Обосновка

Paragraph 6 gives the TSOs a direct advisory role to the Commission in proposing the 
adoption of obligatory guidelines. The advisory role to the Commission should be entrusted to 
the Agency.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2г, параграф 2, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ предава на 
Агенцията проектите за технически и 
пазарни кодекси, проекта за 10-годишен 
инвестиционен план и проекта на 
годишна работна програма, 

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ предава на 
Агенцията проектите за свързани с 
експлоатацията на мрежата кодекси, 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план и проекта на годишна работна 
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включително информацията относно 
процеса на консултация.

програма, включително информацията 
относно процеса на консултация.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2г, параграф 2, алинея 3 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че проектът на годишна работна 
програма или проектът на 10-годишен 
инвестиционен план не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище, както и препоръки на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ, когато 
счита, че проектът на годишна работна 
програма или проектът на 10-годишен 
инвестиционен план не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара или 
достатъчно равнище на 
трансграничните междусистемни 
връзки, които са налични за достъп на 
трети страни, и информира 
Комисията за това.

Обосновка

This amendment aims at strengthening the advisory power of the Agency, and the continuous 
process of interaction with the ENTSOG when defining the general framework (annual 
working programme and 10-year investment plan).

Regarding the codes, the advisory power is defined in the article 2e of the current proposal.
See Amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2e, paragraph 2.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

ЧЛЕН 2г, параграф 2, алинея 3 а (нова) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Агенцията дава препоръки на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ относно 
проекта на 10-годишен 
инвестиционен план, като взема 
предвид възможните социално-
икономически ползи за региона и 
Общността.  За тази цел тя може да 
се допита до националните 



PE402.501v01-00 12/31 PR\707198BG.doc

BG

регулатори, когато е целесъобразно. 
Агенцията гарантира 
съответствието на 10-годишния 
инвестиционен план с годишната 
работна програма и приложимите 
насоки, посочени в член 9.

Обосновка

This amendment also emphasizes the role of coordination of the Agency for the drafting of the 
10-year investment plan.

The Regulation shall make clear that regional/EU-wide planning of transmission network 
structure should be driven by the socio-economic benefits that investments bring for the whole 
region. Community and regional planning should thus take into account the complete energy 
system, not only the transmission network, for which the Agency should be empowered to 
ensure the consistency.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2г, параграф 2a (нов) (Регламент (EО) № 1775/2005)

2а. Агенцията одобрява годишната 
работна програма, изготвена от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ.
Без да се засягат разпоредбите на 
член 2д, параграф 2, Агенцията 
одобрява проектите за кодекси.

Обосновка

In addition to codes, working programme and investment plan are important documents that 
will define the overall framework and key strategic issues of the tasks undertaken by the 
ENTSOG and will determine the degree of harmonisation of national rules. It is important 
that the Agency should play a role through:
(i) the approval of the ENTSOG annual work programme,
(ii) the endorsement, e.g. validation, of the codes prepared by the ENTSOG.

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2д, заглавие (Регламент (EО) № 1775/2005)

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Създаване и оценка на кодекси
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Обосновка

See justifications of amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, paragraph 1, point a) 
(Regulation (EC) No 1775/2005) and amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, 
paragraph 3 (Regulation (EC) No 1775/2005).

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2д, параграф 2, буква a)-в) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

а) някой технически или пазарен
кодекс, приет от Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи на 
газ в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;

а) някой свързан с експлоатацията на 
мрежата кодекс, изготвен от 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3 не 
гарантира недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ не успява да 
постигне съгласие, в рамките на разумен 
период от време, относно някой 
технически или пазарен кодекс в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ не успява да 
постигне съгласие, в рамките на разумен 
период от време, относно някой проект
на свързан с експлоатацията на 
мрежата кодекс в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3;

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3.

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой свързан с 
експлоатацията на мрежата кодекс, 
изготвен от Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, и одобрен от Агенцията;

Обосновка

In parallel with the opinion provided on working programme and investment plan (see 
Amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2d, paragraph 2, subparagraph 3 (Regulation 
(EC) No 1775/2005), the Agency shall also intervene at an early stage in the preparation of 
the codes and refer to the Commission in precise circumstances.

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2д, параграф 3, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по 

3. Комисията взема мерки, по собствена 
инициатива или по предложение на 
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предложение на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, когато счита, че:

Агенцията, с оглед приемане на насоки 
в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, когато счита, че:

Обосновка

The model of developing codes presupposes an obligation for the Commission to act 
immediately when these codes do not ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the market or when they are not implemented.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

ЧЛЕН 2д, параграф 3, буква a), б), в) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

а) някой технически или пазарен
кодекс, приет от Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи на 
газ в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара; 

а) някой свързан с експлоатацията на 
мрежата кодекс, изготвен от 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3 не 
гарантира недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ не успява да 
постигне съгласие, в рамките на разумен 
период от време, относно някой 
технически или пазарен кодекс в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ не успява да 
постигне съгласие, в рамките на разумен 
период от време, относно някой проект
на свързан с експлоатацията на 
мрежата кодекс в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3;

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3.

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой свързан с 
експлоатацията на мрежата кодекс, 
изготвен от Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, и одобрен от Агенцията;

Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2е, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ провежда 

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ провежда 
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обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка, клиенти, 
потребители на системата, оператори на 
разпределителни системи, оператори на 
системи за втечнен природен газ и 
оператори на хранилища, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересованите лица.

обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, в 
съответствие с процедурния 
правилник по член 2б, при 
подготвянето на кодексите, проекта 
на 10-годишния инвестиционен план 
за мрежата и своята годишна работна 
програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара и по-специално с
организациите, които представляват 
всички заинтересовани страни. 
Консултацията включва предприятия 
за доставка, клиенти, потребители на 
системата, оператори на 
разпределителни системи, оператори на 
системи за втечнен природен газ и 
оператори на хранилища, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересованите лица и има за цел 
определяне на възгледите и 
предложенията на всички засегнати 
страни в процеса на вземане на 
решения.

Обосновка

The preparation of codes, annual working programme and investment plan, initiated by the 
ENTSOG, must include a structured consultation process of all market stakeholders. To re-
balance the power of the ENTSOG, market players should have a formally defined role in 
commenting and in participating in the development of any proposed codes.

The consultations on the codes shall be conducted under procedures ensuring maximum 
transparency and guarantees for taking into account of the interests of producers, suppliers 
and end-users.

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2е, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

3. Преди да приеме годишната работна 
програма и техническите и пазарни 
кодекси, посочени в член 2в, параграфи 
1 и 3, Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ посочва 
бележките, получени по време на 

3. Преди да одобри годишната работна 
програма и да подкрепи кодексите, 
посочени в член 2в, параграфи 1 и 3, по 
целесъобразност, Агенцията 
провежда обстойни консултации с 
всички засегнати страни относно 
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консултацията и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините си, 
когато бележките не са били взети под 
внимание.

проекта, изготвен от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ. Агенцията посочва 
бележките, получени по време на 
консултацията и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините си, 
когато бележките не са били взети под 
внимание.

Обосновка

At the stage of the approbation and endorsement, a further round of consultation under the 
aegis of the Agency might be needed.

Изменение 22
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 1, алинея 2 (Регламент (EО) № 1775/2005)

Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, посочен 
в член 2в, параграф 1, буква в).

Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, посочен 
в член 2в, параграф 1, буква в). 
Агенцията гарантира координацията 
и последователността в различните 
региони и формулира препоръки в 
това отношение.

Обосновка

Through its recommendations to TSOs, the Agency should be empowered to monitor and 
review the TSOs' regional initiatives regarding regional cooperation so as to ensure the 
coordination and consistency across the different regions.

Изменение 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 2 а (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2а. Държавите-членки и 
регулаторите сътрудничат помежду 
си с цел интегриране на 
националните си пазари на 
регионално равнище. По-конкретно, 
държавите-членки гарантират 
сътрудничеството между 
операторите на преносни мрежи на 
регионално равнище с цел създаване на 
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конкурентоспособен общоевропейски 
пазар.

Обосновка

ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the Member 
states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 2 б (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2б. По отношение на задължението 
за постигане на регионално 
сътрудничество, както е предвидено в 
член 5б от Директива 2003/55/ЕО, 
държавите-членки насърчават 
операторите на преносни системи, в 
съответствие с член 8 и 10 от тази 
Директива, да създадат единен 
потребителски интерфейс, който да 
обхване националните територии на 
няколко държави-членки в 
съответствие с параграф 3 от този 
член.

Обосновка

ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the Member 
states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Изменение 25
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 2 в) (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2в. При насърчаване на постигането 
на оперативни договорености 
операторите на преносни системи:
а) в срок от две години след като 
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Комисията е определила 
съответните географски области по 
параграф 3, хармонизират своите 
търговски оферти и условия на 
продажба посредством приравняване 
на търговския капацитет на съседни 
оператори на преносни системи и 
възприемат обща координация на 
процесите на консултация, 
ръководени от съседни оператори на 
преносни системи, за нови 
инвестиции в свързващите точки в 
рамките на същата регионална 
област;
б) в срок от три години след като 
Комисията е определила 
съответните географски области, 
изработват общи „пакетни оферти” 
за спедиторите в свързващите точки 
между съседни оператори на 
преносни системи в рамките на 
същата регионална област;
в) в срок от четири години след като 
Комисията е определила 
съответните географски области, 
изработват общи „пакетни оферти” 
за всички свързващи точки в 
засегнатата регионална област и 
създават регионални платформи 
(напр. единни потребителски 
интерфейси), които ще предоставят 
на спедиторите централизирана 
информация относно капацитета на 
свързващите точки в цялата 
регионална област и ще улеснят 
запазването на капацитет 
посредством преки връзки с 
търговските служби на засегнатия 
оператор на преносна система.

Обосновка

The achievement of regional cooperation is a complex and long process that implies that 
Regulation should develop the necessary steps and define concrete measures to be 
progressively implemented by TSOs at regional level so as to achieve a technical convergence 
between TSOs. The long-term objective would be to complete a single user interface in each 
region defined by the Commission in accordance with the amendment on ARTICLE 1, POINT 
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3), Article 2h, paragraph 3, subparagraph 1.

Изменение 26
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 3, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2. 

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Комисията 
може да отдели специално внимание 
на „енергийните острови” в рамките 
на ЕС или географски ограничените 
области, където съществува 
необходимост от развитие на връзки 
с газопреносната мрежа. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

Обосновка

The aim of establishing regional cooperation is also to link "energy islands" within the EU.

Изменение 27
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 3 а (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

3а. Агенцията си сътрудничи с 
националните регулатори и 
операторите на преносни системи за 
сближаването на регулаторната 
рамка между регионите с цел 
постигане на конкурентоспособен 
общоевропейски пазар. Когато 
Агенцията прецени, че се изискват 
задължителни правила за това 
сътрудничество, тя дава 
необходимите препоръки.

Изменение 28
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ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8
Член 5а, параграф 3, буква a) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

а) операторът на система предлага 
неизползвания капацитет на 
съоръжението за втечнен природен газ и 
хранилището на първичния пазар; по 
отношение на съоръжения за 
съхранение, това се прави за един ден 
напред и без прекъсване, 

а) операторът на система предлага 
неизползвания капацитет на
съоръжението за втечнен природен газ и 
хранилището на първичния пазар; по 
отношение на съоръжения за 
съхранение, това се прави за един ден 
напред и без прекъсване, и спазва 
националните изисквания за 
сигурност на снабдяването, както и 
установените норми в Директива 
2003/55/ЕО и Директива 2004/67/ЕО на 
Съвета от 26 април 2004 година 
относно мерките за гарантиране 
сигурността на снабдяването с 
природен газ*,
____

*OВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 92.

Изменение 29
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 9

Член 6, параграф 7, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

"7. Операторите на преносни системи 
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи.

"7. Операторите на преносни системи 
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи. В 
тази информация не е необходимо да 
се оповестяват търговски данни с 
чувствителен характер, които са 
свързани с индивидуални договори. 

Изменение 30
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10

Член 6 a, параграф 3 (Регламент (EО) № 1775/2005)
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3. Операторите на системи за втечнен 
природен газ и на системи за 
съхранение винаги предоставят 
информацията, която се изисква 
съгласно настоящия регламент по 
смислен, количествено ясен и лесен за 
достъп начин, без да упражняват 
дискриминация.

3. Операторите на системи за втечнен 
природен газ и на системи за 
съхранение винаги предоставят 
информацията, която се изисква 
съгласно настоящия регламент по 
смислен, количествено ясен и лесен за 
достъп начин, без да упражняват 
дискриминация. Не е необходимо да се 
оповестяват търговски данни с 
чувствителен характер, които са 
свързани с индивидуални договори. 

Изменение 31
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1 а (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1а. Преди да бъдат изготвени 
насоките и без да се засяга 
процедурата по параграф 2, в тясно 
сътрудничество с Агенцията 
Комисията съставя, на ранен етап и 
ежегодно, списък с приоритети и 
предложения за мерки от 
първостепенна важност за 
развитието на общоевропейския 
пазар на газ.

Обосновка

Given the wide range of issues where the adoption of guidelines is set-out, this procedure 
(from art.1a (new) to 1e (new)) would be developed "ex-ante" the comitology process, 
governed by its own rules under the Interinstitutional Agreement.
This mechanism would aim to:
(i) Developing a prospective approach of measures to be adopted by comitology and their 
regular assessment;
(ii)  Recognising the role of the Agency which could prepare and consult on proposed 
measures;   
(ii) Ensuring a prior and transparent consultation of the relevant stakeholders who have the 
technical expertise.

Изменение 32
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1 б (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)
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1б. Като взема предвид списъка с 
приоритети, Комисията предоставя 
на Агенцията мандат да разработи, в 
срок от не повече от шест месеца, 
предложение за проектонасоки, 
които определят основни, ясни и 
обективни принципи за 
хармонизирането на правилата, 
които способстват развитието на 
конкурентен и интегриран пазар на 
газ.

Обосновка

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation
(EC) No 1775/2005)

Изменение 33
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1 в) (нов) (Регламент (ЕО)  № 1775/2005)

1в. При изготвянето на тези насоки в
продължение на поне два месеца 
Агенцията провежда обстойни 
консултации по открит и прозрачен 
начин с всички заинтересовани 
страни и по-специално с 
организациите, които представляват 
потребителите на мрежата. 

Обосновка

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation
(EC) No 1775/2005)

Изменение 34
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1 г) (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1г. Агенцията финализира 
проектонасоките въз основа на 
проведените консултации в срок от 
два месеца след приключване на 
периода за консултации. Тя 
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оповестява всички получени 
забележки, освен ако изрично не е 
посочено друго от автора им, и 
обяснява как тези забележки са били 
взети предвид при окончателния 
проект или обосновава тяхното 
отхвърляне. 

Обосновка

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation
(EC) No 1775/2005)

Изменение 35
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 1 д (нов) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1д. При получаване на предложението 
за проектонасоки, Комисията 
преценя дали те установяват 
основни, ясни и обективни принципи 
за хармонизирането на правилата, 
които способстват развитието на 
конкурентен и интегриран пазар на 
газ, както и безпристрастността на 
процеса на консултации. В случай че 
Комисията стигне до заключението, 
че представените от Агенцията 
окончателни проектонасоки 
представляват подходяща основа, тя 
ги предава на Комитета, посочен в 
член 14, параграф 1, за окончателно 
приемане в съответствие с 
процедурата по член 14, параграф 2.

Обосновка

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation
(EC) No 1775/2005)

Изменение 36
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 2, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)
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Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да приема 
насоки по отношение на въпросите, 
изброени в параграф 1. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент наред 
с другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.“

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да приема 
насоки по отношение на въпросите, 
изброени в параграф 1 в съответствие 
с процедурата, предвидена в 
параграфи 1а до 1д. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент наред 
с другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.“

Изменение 37
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 9, параграф 2 a (нов) (Регламент (EО) № 1775/2005)

2а. Комисията извършва редовна 
оценка на адекватността на 
насоките в сътрудничество с 
Агенцията. При необходимост, 
Агенцията се консултира с 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ и 
подходящите участници на пазара, 
потребители и крайни потребители, 
за да гарантира, че насоките 
постигат адекватно минималното 
ниво на хармонизация на областите, 
които обхващат.

Обосновка

It is necessary to set-out a regular assessment of the adequacy  of the guidelines (beyond the 
monitoring of their implementation by Member States as set-out in article 24e of the proposal 
of Directive). A further round of Agency's and ENTSOG's consideration might be needed, 
including the formal consultation of stakeholders.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп 
до газопреносни мрежи

Обща оценка 

- Предложението цели въвеждане на европейски инструменти за подобряване на 
сътрудничеството и укрепване на функционирането на вътрешния пазар чрез 
координиране на операторите на преносни системи и хармонизиране на правилата за 
операторите на системи за съхранение. Предложението цели също така да повиши 
прозрачността и да подобри дългосрочните перспективи с оглед осигуряване на 
доставките на газ, планиране на инвестициите и предотвратяване на сериозни 
смущения. Като цяло докладчикът може да изрази принципно съгласие с тези цели.

- Докладчикът е убеден, че при разглеждане на всички предложения, свързани с пазара 
на газ в 3-ти енергиен пакет, следва да се взема предвид защитата на потребителите 
чрез приемане на прозрачни и социалноприемливи мерки. Регламентът, обаче, се 
отнася до технически мерки, насочени към създаването на техническата регулаторна 
рамка за достъп до мрежите. Директивата следва да се използва адекватно като 
правилното законодателно средство за разрешаване на въпросите, които пораждат 
тревога на равнището на ЕС (член 3 относно задълженията за обществена услуга). 
Потребителите могат да бъдат защитени и чрез специфични национални мерки, които 
трябва да бъдат съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията
- Освен това Комисията изразява загриженост относно равнището на концентрация на 
дейностите на едро и дребно, но не разглежда една от характерните черти на пазара, а 
именно интеграцията на газовия пазар на дребно с този на едро и с производството на 
електроенергия, която вероятно ще доведе до трайно укрепване на позициите на 
водещите компании. Все повече в цяла Европа компаниите, които извършват дейности 
на едро и дребно и са активни както на пазара на електроенергия, така и на пазара на 
газ, заемат господстващи пазарни позиции. Достъпът на МСП до мрежите трябва да се 
подобри значително.
- Накрая, едно от основните опасения е, че не се вземат предвид в достатъчна степен 
различните етапи на прилагане на действащия 2-ри енергиен пакет в различните 
държави-членки. Условията за гарантиране на прилагането на третия пакет 
представляват по-голямо предизвикателство, тъй като вторият кръг на либерализация 
все още не е изцяло изпълнен. Следователно приемането на допълнителни мерки би 
могло да породи правна несигурност. Ще трябва да бъдат намерени практически 
решения за гарантиране на прилагането, които да допълнят правните производства при 
нарушение.

I. Сътрудничество между операторите на преносни системи: създаването на 
Европейска мрежа от оператори на преносни системи на газ (ENTSOG) като структура, 
на която е възложено изпълнението на задължителни задачи, представлява важна 
стъпка напред. 

(i) баланс на правомощията между ENTSOG, националните регулатори и Агенцията:
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Докладчикът счита, че областта на сътрудничество на ENTSOG е твърде широко 
дефинирана (приемане на хармонизирани технически и пазарни кодекси, които уреждат 
правилата за сигурност, както и правилата за търгуване, координирането на 
експлоатацията на мрежите, приемането на десетгодишен инвестиционен план, 
публикуването на планове за развитие на мрежата). Той вярва, че дейността на 
ENTSOG - като форма на съвместно регулиране, извършвано успоредно с дейността на 
Европейската комисия, следва да бъде ограничена до технически въпроси, свързани с 
достъп до мрежата на трети страни, правила за сигурност, надеждност и оперативна 
съвместимост, оперативни процедури. Докладчикът предлага кодексите и правилата, 
които ще бъдат изготвени от ENTSOG, да имат по-тясно приложно поле и да бъдат 
ограничени до експлоатацията на преносните мрежи.
В този контекст докладчикът счита, че тъй като създаването на Агенцията е съществена 
стъпка напред към интегриран пазар, нейните правомощия биха могли да се укрепят, 
като включат одобрение на работната програма, разработена от ENTSOG, наблюдение 
и преглед на инициативите на ОПС в областта на регионалното сътрудничество и 
координиране на изработването на десетгодишния инвестиционен план. Докладчикът 
предлага също Агенцията да одобри изготвените от ENTSOG кодекси.

(ii) участие на други оператори и заинтересовани страни на пазара на газ: Следва да 
бъдат предвидени допълнителни разпоредби за гарантиране на подходящ механизъм за 
предварителни консултации със заинтересованите страни, с участието на Европейското 
обединение за координация на обмена на енергия (EASEE-gas). Провеждат се 
консултации с абсолютно всички заинтересовани страни, в т.ч. производители, 
оператори на мрежи, доставчици и потребители.    

Агенцията следва също да има отговорността да се консултира с всички заинтересовани 
страни, когато прави предложения и препоръки.

II. Интегриране на пазара чрез регионални инициативи: новата регулаторна рамка 
насърчава регионални инициативи на операторите на преносни системи и 
регулаторните органи с оглед осигуряване на оптимално управление на мрежата и 
целесъобразно планиране и реализиране на инвестициите.
(i) необходима стъпка по посока на интегриран вътрешен пазар: Докладчикът счита, 
че измеренията на регионалното сътрудничество не са ясно определени в 
предложението, въпреки че то е важна стъпка по посока на интегриран вътрешен пазар. 
Особено важно е свързването на "енергийните острови", като прибалтийските държави 
или Иберийския полуостров.

 Поради тази причина докладчикът предлага регламентът за газа да наложи на ОПС 
точни срокове, съчетани с конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени на 
регионално равнище с цел успешно създаване на единни потребителски интерфейси. 
Освен това докладчикът е загрижен относно ролята на Агенцията в инициативите на 
ОПС в областта на регионалното сътрудничество и би предоставил на Агенцията 
необходимите правомощия, за да гарантира сближаването на техническата и 
регулаторна рамка между регионите, както и надзора на регионалния инвестиционен 
план.  

(ii) как би могъл Регламентът да съдейства за практическата реализация на 
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"регионалните инициативи"? Предложенията на Комисията биха могли да се 
подкрепят чрез: създаването на единни потребителски интерфейси (напр. „обслужване 
на едно гише“), които осигуряват осъществяването на търговска дейност от името на 
няколко ОПС на регионално равнище. Необходимо е да се определят по-ясно 
областите, в които ОПС са длъжни да сътрудничат. ОПС биха могли да обмислят 
възможността за създаване на регионални структури с определени отговорности.

III. Сигурност на доставките: За докладчика е наложително разпоредбите на 
регламента да бъдат разгледани през призмата на сигурността на доставките.

- Планиране на инвестициите:  според проекта на регламент схемата за 10-годишно 
доброволно развитие на мрежата ще бъде разработена на равнище ЕС от ENTSOG. 
(i) Необходимост от укрепване на инвестиционния план за развитие: Планирането на 
инвестициите трябва да се ръководи от гледищата и нуждите на потребителите на 
пазара, на национално равнище, когато ОПС планират своите независими инвестиции, 
както и на европейско равнище. Докладчикът счита, че ако желаем тези планове да 
бъдат ефективни, те трябва да бъдат одобрявани от националните регулаторни органи, 
а не само представяни за становище на Агенцията, и да бъдат предмет на строг 
контрол; координацията между национални, регионални и европейски планове следва 
да бъде изяснена. 
(ii) Инвестиционните планове трябва да се разработват равностойно от всички 
оператори на преносни системи, независимо от окончателно приетите в 
директивата пазарни структури (разделяне на собствеността, независим оператор на 
система и други решения). 
Необходимо е инвестиционният план да се наблюдава от Агенцията и националните 
регулаторни агенции, за да се гарантира навременното извършване на необходимите
инвестиции. На този етап, обаче, докладчикът счита, че докладът му трябва да напредва 
успоредно с парламентарната работа по съответните разпоредби на предложената 
директива за пазара на природен газ. Той счита, че е твърде рано да се въвежда 
специфичен механизъм за осъществяването на инвестициите, връзката между 
националните и европейските планове и механизмите за одобрение на инвестициите от 
националните регулатори. Засега докладчикът предлага допълнителни мерки, чиято цел 
е да осигури участието поне на Агенцията в подготовката на европейските 10-годишни 
инвестиционни планове.

- Достъп до хранилища: регулаторната рамка за операторите на системи за съхранение 
ще бъде хармонизирана в съответствие с добрите практики и насоки, вече утвърдени от 
Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ (ERGEG). 
Приложното поле на съществуващите разпоредби на сега действащия регламент 
относно оператори на преносни системи ще бъде разширено, като включи операторите 
на системи за съхранение и терминалите за втечнен природен газ, така че да се създаде 
общ подход по отношение на достъпа на трети страни.  

(i) Докладчикът счита, че правилата за достъп до хранилища не трябва да 
застрашават дългосрочната сигурност на доставките. Към разпоредбите на член 5а 
следва да се добави клауза за въвеждане на някои предпазни мерки, във връзка с 
Директива 2004/67/ЕО относно сигурността на снабдяването с природен газ.

(ii) Правилата относно управлението на претоварвания, прилагани от операторите 
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на преносни системи, на хранилища и втечнен природен газ (на база на капацитет с 
прекъсване и ежедневен достъп) следва да бъдат точно определени и най-малкото да 
отчитат наличието на дългосрочни договори и на механизми за гъвкавост.      

IV. Изисквания за прозрачност: предложеният регламент разширява обхвата на 
изискванията за прозрачност, които вече действат за оператори на преносни системи, 
така че да включва запасите от газ за търговски цели, прогнози за търсенето и 
наличността на капацитет, разходи за балансиране на мрежата и търгуване За 
операторите на преносни системи се прилагат нови разпоредби и по отношение на 
предварителната и последваща информация за предлагането и търсенето, както и по 
отношение на мерките, предприети за балансиране на системата.
Макар тези разпоредби да са важен "крайъгълен камък" по пътя към повишаване на 
пазарната прозрачност, които са от полза за всички пазарни участници и макар правото 
на достъп да е законно, докладчикът счита, че публикуването на подобни данни като 
цяло ще укрепи пазара, при положение че се гарантира запазването на търговската 
тайна в достатъчна степен. Въпреки това трябва да се припомни, че някои сделки с газ 
имат твърде чувствителен търговски характер. Въведени са някои предпазни мерки, 
при необходимост. 

V. Институционални аспекти: регламентът не е достатъчно ясен по отношение на 
процеса на комитология и прерогативите на ENTSOG: 
(i) от една страна, ако ENTSOG има за задача да разработи кодекси, Комисията може да 
се намеси при точно определени обстоятелства чрез процедурата на комитология, 
когато бъде счетено, че приетите от ENTSOG технически или пазарни кодекси няма да 
гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно функциониране на 
службата; 

(ii) от друга страна, Комисията може да вземе инициатива по член 9 и да приеме насоки 
в същата област, независимо от обстоятелствата, с цел уточняване на условията и реда 
относно услугите за достъп на трети страни, механизмите за разпределяне на 
капацитет, процедурата за управление на претоварвания и др.
Като взема под внимание широкия кръг теми, по които се предвижда приемане на 
насоки, докладчикът предлага една ясна и строга предварителна процедура да оформя и 
подготвя процеса на комитология, в сътрудничество с Агенцията и с провеждане на 
консултации със заинтересованите страни. Комисията, в сътрудничество с 
предложената Агенция (ACER), следва да определи списъка на темите и да постави 
приоритети; проектонасоките следва да подлежат на обществени консултации или 
редовна оценка от страна на Комисията и ACER, по целесъобразност.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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