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КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години държавите-членки на ЕС бяха неколкократно изправени пред 
прекъсване на доставките на газ. Газовият спор Русия–Украйна през януари 2009 г. 
отново нагледно показа, че растящата зависимост на ЕС от външни доставки на 
енергия, до голяма степен от недемократични и нестабилни страни, може да навреди на 
дългосрочните икономически и политически интереси на държавите-членки. 
Енергийната уязвимост на ЕС изисква прилагането на всестранна енергийна политика, 
която съчетава вътрешни аспекти и външни измерения. 

Енергийната сигурност трябва да се разглежда като основен елемент на цялостната 
сигурност на Европейския съюз. Следователно гарантирането на доставките на газ за 
Общността, по-специално по време на кризисни ситуации, е стратегическа цел. В това 
отношение предварителното създаване на национални планове, съдържащи 
превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, следва да бъде приветствано, 
стига тези планове да са координирани на равнище на Общността. В средносрочен план 
наличието на обширен вътрешен конкурентен пазар, разполагащ с високо развити 
междусистемни връзки и инфраструктури, се счита за най-ефективната защита срещу 
прекъсване на доставките.   

Политиката за енергийна сигурност на ЕС обаче следва да дава възможност на Съюза 
не само да реагира на кризисни ситуации, но и да ги предвижда. Следователно всички 
мерки, гарантиращи доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар, следва да 
се допълват с активна енергийна дипломация, която има за цел укрепване на 
сътрудничеството с основни държави производителки, държави, през които се 
транзитира газ, и държави потребителки в духа на реципрочност. 

Докладчикът по становище на комисията по външни работи приветства предложението 
за регламент за отмяна на Директива 2004/67/ЕО. Той обаче счита, че следва да се 
направят подобрения, за да се отговори на нуждата от всестранен подход към 
енергийната сигурност на ЕС. Докладчикът предлага изменения в следния дух: 

- Предложението следва да се разглежда в светлината на новата правна среда, 
предвидена в Договора от Лисабон, който в своя член 176 А постановява, че 
„политиката на Съюза в областта на енергетиката има за цел, в дух на 
солидарност между държавите-членки … да обезпечи сигурността на 
енергийните доставки в Съюза”. Според докладчика тази солидарност е 
жизненоважна за изграждане на обща енергийна политика на ЕС и по негово 
мнение тя следва да се развива както във вътрешен, така и във външен план на 
политическо равнище в диалог с трети страни по време на кризисни ситуации с 
доставките и извън тях. 

- Отговорността за сигурността на доставките на газ следва също да се гарантира 
на равнището на Общността. Следователно Европейската комисия следва да 
изготвя планове за превантивни действия и планове за действия на Общността 
при извънредни ситуации на базата на националните планове. Освен това 
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Комисията има специална отговорност да наблюдава прилагането от страна на 
компании от трети страни на правилата, регулиращи вътрешния пазар в 
енергийния сектор. 

- Върховният представител/заместник-председател следва да участва на всеки 
етап от прилагането на регламента. Той трябва по-специално да отговаря за 
посредничеството и преговорите с трети страни от името на държавите-членки 
при кризисни ситуации.

- За предотвратяване на неочаквано прекъсване на доставките Европейският съюз 
следва да създаде заедно с държавите доставчици и държавите, през които се 
транзитира газ, механизъм за ранно предупреждение, подкрепен от ясни 
политически гаранции. Всички бъдещи споразумения за търговия, асоцииране и 
партньорство между ЕС и държавите доставчици или държавите, през които се 
транзитира газ, следва да включват „клауза за енергийна сигурност“, 
предвиждаща кодекс на поведение и очертаваща мерки, които трябва да се 
предприемат в случай на извънредни ситуации. 

- Комисията следва да обмисли възможността за разширяване на Европейската 
енергийна общност, основана на клаузите на Енергийната харта, като включи 
трети страни, и за създаване на нови регионални енергийни пазари, както и да 
продължи да оказва активно подкрепа за създаването на интегриран Евро-
средиземноморски енергиен пазар.

- Всяка стратегия за сигурност на енергийните доставки в средносрочен и 
дългосрочен план ще изисква по-голяма диверсификация на доставчиците, 
източниците и маршрутите за доставка. Тази стратегия следва да включва 
съответните трети страни, по-специално страните, обхванати от европейската 
политика за съседство. Инвестициите на Общността следва приоритетно да 
бъдат насочени към важни инфраструктури, които биха могли да допринесат за 
гарантиране на сигурността на доставките. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на газ в Европа се 
увеличи бързо през последните десет 
години. В условията на намаляващо 

(2) Потреблението на газ в Европа се 
увеличи бързо през последните десет 
години. В условията на намаляващо 
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собственото производство вносът на 
газ нарасна още по-бързо, водейки до 
по-голяма зависимост от внос и 
необходимост да се работи в аспекта 
сигурност на доставките.

собствено производство вносът на газ 
нарасна още по-бързо, водейки до по-
голяма зависимост от внос и 
необходимост да се работи в аспекта 
сигурност на доставките. Някои 
държави-членки, поради 
преобладаването на природния газ в 
енергийния им микс, се озовават на 
„енергиен остров“ когато става 
въпрос за силна зависимост от вноса 
на газ от трети държави и липса на 
инфраструктурни връзки с 
останалата част на ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Като се признава централната 
роля на международното 
сътрудничество за гарантирането на 
сигурността на доставките на газ за 
гражданите на държавите-членки на 
ЕС, всички съответни политики и 
планове за действие на ЕС трябва да 
се основават на принципа на взаимно 
уважение със засегнатите трети 
държави; решаването на всякакви 
евентуални проблеми следва да се 
търси посредством политически 
диалог и преговори.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За финансиране на инвестициите в 
собствено производство и 
инфраструктура на разположение на 
държавите-членки са различни 
източници на средства на Общността, 

(11) За финансиране на инвестициите в 
собствено производство и 
инфраструктура на разположение на 
държавите-членки са различни 
източници на средства на Общността, 
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по-специално заеми и гаранции от 
Европейската инвестиционна банка или 
финансиране от регионални, структурни 
или кохезионни фондове. 
Европейската инвестиционна банка и 
външните инструменти на Общността 
като инструмента за европейско 
съседство и партньорство, инструмента 
за предприсъединителна помощ и 
инструмента за сътрудничество за 
развитие могат също така да 
финансират действия в трети държави с 
цел подобряване сигурността на 
доставките на газ.

по-специално заеми и гаранции от 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР)
или финансиране от регионални, 
структурни или кохезионни фондове. 
ЕИБ, ЕБВР и външните инструменти на 
Общността като инструмента за 
европейско съседство и партньорство, 
инструмента за предприсъединителна 
помощ и инструмента за 
сътрудничество за развитие могат също 
така да финансират действия в трети 
държави (особено държавите, 
обхванати от европейската 
политика на съседство) с цел 
подобряване сигурността на доставките 
на газ.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Инвестициите на ЕС в 
инфраструктура и производство на 
възобновяема енергия следва да бъдат 
подкрепени от усилията на 
държавите-членки и Комисията за 
насърчаване в съседните на ЕС 
държави, в сътрудничество с трети 
държави, на разширяването на 
принципите и нормите на вътрешния 
пазар, както е записано в Договора за 
Енергийната харта. Комисията 
следва да обмисли разширяването на 
Европейската енергийна общност, 
която включва ЕС и държавите от 
югоизточна Европа, с включването на 
трети държави, когато това е 
подходящо, а също така и по този 
модел да създаде, с оглед осигуряване 
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сигурността на доставките, нови 
регионални енергийни пазари като 
Евро-средиземноморската енергийна 
общност.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Общността, и 
по-специално с цел подкрепа на 
държавите-членки, чиито географски 
или геоложки условия са по-малко 
благоприятни, държавите-членки следва 
да разработят конкретни мерки за 
солидарност, в т.ч. мерки като 
търговски споразумения между 
предприятия за природен газ, 
компенсаторни механизми, увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 
за съхранение. Мерките за солидарност 
могат да бъдат особено уместни между 
държави-членки, на които Комисията 
препоръчва да въведат съвместни 
планове за превантивни действия или за 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Общността, и 
по-специално с цел подкрепа на 
държавите-членки, чиито географски, 
геополитически или геоложки условия 
са по-малко благоприятни, държавите-
членки следва да разработят конкретни 
мерки за солидарност, както е 
предвидено в Договора от Лисабон, в 
т.ч. мерки като търговски споразумения 
между предприятия за природен газ, 
компенсаторни механизми, изграждане 
на технически свръзки, увеличен износ 
на газ или увеличено освобождаване на 
газ от съоръженията за съхранение. 
Мерките за солидарност могат да бъдат 
особено уместни между държави-
членки, на които Комисията препоръчва 
да въведат съвместни планове за 
превантивни действия или за действия 
при извънредни ситуации на регионално 
ниво.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 



PE430.670v02-00 8/21 AD\802174BG.doc

BG

Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

Общността, Комисията следва да
включи „клауза за енергийна 
сигурност” в споразуменията за 
търговия, асоцииране и партньорство 
и сътрудничество с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ. Тази 
„клауза за енергийна сигурност“ 
следва да постановява мерки за 
предотвратяване на кризи на 
доставките или да спомага за 
тяхното преодоляване. Комисията
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността 
като цяло и към всяка държава-
членка, засегната от кризисна 
ситуация. Комисията следва да има 
правото да изпрати работна група, която 
да наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея 
посредством заместник-председателя 
на Комисията/върховния 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност в тясно сътрудничество 
с членовете на Европейската 
комисия, отговарящи за съответните 
ресори.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създават 
мерки, чиято цел е да гарантират 
сигурността на доставките на газ, така 
че да се осигури правилно и постоянно 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ, като бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора на равнище държавите-членки 
и на равнище Общността, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките.

С настоящия регламент се създават 
мерки, чиято цел е да гарантират 
сигурността на доставките на газ, като 
се осигури правилно и постоянно 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ и като се установят извънредни 
мерки, които да бъдат прилагани 
когато пазарът повече не може да 
осигурява необходимото подаване на 
газ, като бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора на равнище държавите-членки 
и на равнище Общността, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките 
или на сериозни заплахи за 
доставките на газ, като се отчита 
принципът на солидарност между 
държавите-членки.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в 
настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, въвеждане на планове за 
превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на 

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в 
настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, включително оценка на 
геополитически рискове, въвеждане на 
планове за превантивни действия, 
въвеждане на план за действия при 
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сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

извънредни ситуации и постоянно 
следене на сигурността на доставките на 
газ на национално равнище. 
Компетентните органи си сътрудничат с 
цел предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията прилага мерките, 
посочени в настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска 
на всеки две години, постоянно 
следене на сигурността на 
доставките на газ и установяване на 
план за превантивни действия и план 
за действия при извънредни ситуации 
на общностно равнище.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Дългосрочно гарантиране на 

доставките
1. Съгласно разпоредбите на 
настоящия регламент и предвид член 
194 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, Комисията и 
държавите-членки засилват надзора 
върху сигурността на доставките на 
газ от трети държави и предлагат 
конкретни извънредни мерки в случай 
на прекъсване на доставките. 
Комисията координира системите за 
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уреждане на спорове с трети 
държави и ускорява енергийния 
диалог, наред с другото, в контекста 
на Енергийната харта и Енергийната 
общност.
2. Комисията подготвя основата за 
механизъм за ранно предупреждение в 
газовия сектор, който ще бъде 
създаден чрез двустранни 
споразумения между ЕС и трети 
държави. Този механизъм предвижда 
ранна оценка на потенциалните 
рискове, свързани с доставката и 
търсенето на природен газ, както и 
предотвратяването и бързото 
реагиране при извънредни ситуации 
или заплахи, свързани с подобни 
ситуации.
3. Най-късно една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя 
доклад, в който се съдържат 
предложените регулаторни мерки, 
които биха могли да бъдат 
приложени с цел диверсификация, на 
общностно равнище, на географските 
източници на газ и пътищата на 
доставка в рамките на ЕС. В доклада 
трябва да бъде включена оценка на 
ролята на инсталациите за ВПГ, 
които биха могли да спомогнат за 
разнообразяване на енергийните 
доставки. Следва също така да се 
направи преглед на капацитета за 
съхранение на газ на отделните 
държави-членки.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 –заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждане на план за превантивни 
действия и план за действия при 
извънредни ситуации

Въвеждане на план за превантивни 
действия и план за действия при 
извънредни ситуации на национално, 
общностно и регионално равнище

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
помежду си и с Комисията с цел да 
гарантират, че техните планове и мерки 
са съгласувани един с друг на 
съответното регионално равнище. 
Консултациите обхващат като минимум 
междусистемните връзки, 
трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки.

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
помежду си и с Комисията с цел да 
гарантират, че техните планове и мерки 
са съгласувани един с друг на 
съответното регионално и общностно 
равнище. Консултациите обхващат като 
минимум междусистемните връзки, 
трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки, както и 
трансрегионални и трансгранични 
системи за доставка на газ и 
предназначените за тях съоръжения 
за съхранение, платформи и 
оборудване.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Най-късно до ...* Комисията 
съставя общностен план за 
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превантивни действия и общностен 
план за действия при извънредни 
ситуации, съдържащи мерките, 
които да се вземат на общностно 
равнище.
___________
*30 септември 2011 г. или 18 месеца след 
влизането в сила

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда.

3. Планът за превантивни действия 
отчита разходната ефективност, 
икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар, върху 
околната среда и всички съответни 
международни събития, по-специално 
в основните държави доставчици и 
държавите, през които се 
транзитира газ.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО] 
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им. 

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО] 
одобряват тарифи, националните 
регулаторни органи надлежно отчитат 
разходите за изпълнение на стандарта 
N-1 и разходите за осигуряване на 
постоянния физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки, 
като това става по прозрачен и 
подробно описан начин, отразяващ 
извършените разходи по ясен и 
позволяващ проследяване начин. В 
случай на разходи, направени в повече 
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Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

от една държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки и 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия съвместно 
вземат решение за разпределението им. 
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

Обосновка
Разходите по прилагането на стандартите за сигурност на доставките и за 
инфраструктура се вписват по най-прозрачен и ясен начин в националните и 
трансграничните тарифи. Разходите следва да се разпределят справедливо между 
системите за прилагане на тези мерки и тези, които се облагодетелстват от тях.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални, регионални и 
международни обстоятелства;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторният орган, когато той е 
различен от компетентния орган, си 
сътрудничат и предоставят цялата 
необходима информация за оценката на 
риска.

2. Предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторният орган, когато той е 
различен от компетентния орган, си 
сътрудничат и предоставят цялата 
необходима информация за оценката на 
риска, включително на 
геополитическите рискове.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценка на риска се извършва наново 
на всеки две години до 30 септември на 
същата година.

3. Оценка на риска се извършва наново 
на всеки две години до 30 септември на 
същата година. Общностната оценка 
се преразглежда в случай на 
значителен и неочакван риск.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) описват механизмите, 
използвани за започване на 
посредничество със засегнатите 
трети държави;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ и е 
налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти.

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ,
или е налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато Комисията е известена от 
компетентния орган, че в държава-
членка е обявено ранно 
предупреждение поради 
геополитически съображения или е 
сигнализирана заплаха от 
преустановяване на доставките на газ 
поради геополитически съображения, 
като това може да стане 
посредством механизма за ранно 
предупреждение, Общността, 
представлявана от заместник-
председателя на 
Комисията/върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
предприема съответните 
дипломатически действия. 
Действията, предприети от 
заместник-председателя/върховния 
представител, трябва да не засягат 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Обосновка

Необходимо е да се предприемат съответни дипломатически действия на възможно 
най-ранен етап спрямо трети държави, които са доставчици на газ или през които се 
транзитира газ, когато е налице заплаха за прекъсване на доставките на газ поради 
геополитически причини. Тези действия трябва да не засягат функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 

6. Комисията проверява в тридневен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация отговаря на критериите по 
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ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

параграф 2 и дали не създава ненужна 
тежест за предприятията за природен газ 
и за действието на вътрешния пазар. 
Комисията може по-специално да 
поиска от компетентния орган да 
измени мерките, които създават 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ, и да отмени обявената 
извънредна ситуация, ако счита, че тя не 
е или вече не е оправдана.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните органи 
или когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. Комисията обявява извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи значително 
количество от денонощния си внос на 
газ от трети държави. Комисията 
обявява извънредна ситуация на 
Общността, когато повече от един 
компетентен орган е обявил извънредна 
ситуация и след като извърши проверка 
съгласно член 9, параграф 6. Комисията 
обявява извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 



PE430.670v02-00 18/21 AD\802174BG.doc

BG

съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация.

съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави посредством 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител. 
Комисията може да свика група за 
управление при кризи, съставена по-
специално от представители на 
промишлеността и на държавите-
членки, засегнати от извънредната 
ситуация.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в миниторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Общността в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ.

7. Комисията създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в миниторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността,
представители на Комисията и членове 
на персонала на заместник-
председателя на 
Комисията/върховния представител.
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Общността в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 
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междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; преди сключването на нови 
междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират 
Комисията за тях с цел оценка на 
тяхното съответствие със 
законодателството на вътрешния пазар;

междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; преди сключването на нови 
междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират и се 
консултират с Комисията за тях с цел 
оценка на тяхното съответствие със 
законодателството на вътрешния пазар, 
отражението върху енергийната 
сигурност на национално и 
общностно равнище, включително 
опазването на критичните енергийни 
инфраструктури, и 
геополитическите рискове;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията създава система за 
постоянно проследяване и отчитане 
на сигурността на доставките на газ, 
включваща следните мерки:

a) изготвяне на годишни доклади 
относно съблюдаването на 
правилата, които регулират 
вътрешния пазар в енергийния 
сектор, особено по отношение на 
прозрачността и спазването от 
дружества от трети държави на 
законодателството на ЕС в областта 
на конкуренцията, и най-вече от 
основните доставчици заедно с 
всички техни дъщерни дружества; 

б) оценка на въздействието върху 
вътрешния пазар на вертикално 
интегрираните енергийни компании 
от трети държави и прилагане на 
принципа на реципрочност;
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в) прилагане на подходящи мерки за 
предотвратяване на 
неконтролираните инвестиции от 
страна на чуждестранни държавни 
компании в енергийния сектор на ЕС, 
и по-специално в мрежите за пренос 
на газ и електроенергия; 

г) контрол на договорите за природен 
газ, сключени между държавите-
членки и трети държави, по 
отношение на тяхното 
съответствие на правилата на ЕС за 
вътрешния пазар. Комисията прилага 
отмяната на всички клаузи, които 
имат ефект на клаузи за 
местоназначение, доколкото 
последните са забранени от правото 
на ЕС.
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