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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският съюз е силно зависим от вноса на енергия. Близо 50 % от общите енергийни 
потребности на ЕС се задоволяват чрез внос на енергия, като този процент е още по-висок 
по-специално за газа и нефта. Ето защо енергийната сигурност на ЕС е уязвима спрямо 
нередовността на доставките извън Съюза. 

Енергийната сигурност е също така от голяма значимост за стратегическите интереси на 
ЕС.  Увеличаването на енергийната сигурност на ЕС би засилило неговата стратегическа 
роля и възможности по отношение на външната политика. Междуправителствените 
споразумения могат да способстват за постигането на целта на ЕС за диверсифициране на 
маршрутите и източниците на енергийни доставки, по-специално с оглед разширяване 
обхвата на източниците до Черно море, Източното Средиземноморие и Централна Азия.

Освен това енергийният внос съставлява 6 % от общия внос на ЕС, което води до огромни 
икономически разходи и рискове за икономиката на ЕС. В интерес на ЕС и държавите 
членки е да управляват външните отношения в областта на енергетиката чрез 
междуправителствени споразумения и да допринесат за способността за преговори на 
държавите членки и за своя обширен вътрешен пазар чрез обмен на информация и най-
добри практики между държавите членки и Комисията. В резултат на това 
междуправителствените споразумения, по-специално когато са добре координирани 
между държавите членки, могат да способстват за по-голямата конкурентоспособност на 
ЕС. 

Обменът на информация относно междуправителствените споразумения с Комисията 
следва също така да гарантира, че индивидуалните споразумения, подписвани от 
държавите членки са в подкрепа на общностното право и са в съответствие с него, в 
частност със законодателството в областта на вътрешния пазар и с редицата 
съществуващи международни споразумения и инициативи като Договора за енергийна 
общност, европейските политики на съседство, Споразумението за партньорство и 
сътрудничество между ЕС и Русия и четирите общи пространства на ЕС и Русия, 
многостранните споразумения с Централна Азия и Черноморския регион и бъдещите 
споразумения, така както са предвидени в новото споразумение между ЕС и Русия и по-
специално неговите разпоредби по отношение на енергетиката. 

В заключение, индивидуалните междуправителствени споразумения предоставят 
възможност за развитие на политиките на ЕС в областта на зачитането на правата на 
човека, демокрацията, доброто управление, правовата държава и социалния диалог, 
измененията на климата, защитата на околната среда, енергийната ефективност и 
възобновяема енергия.  Благодарение на по-голямата стабилност и предсказуемост 
въпросните споразумения следва също така да способстват за утвърждаването на мира в 
съседните региони.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съвет поиска от 
държавите членки от 1 януари 2012 г. да 
уведомяват Комисията за всички свои 
нови и съществуващи двустранни 
споразумения с трети държави в 
областта на енергетиката. Комисията 
следва да предостави тази информация 
на разположение на всички други 
държави членки в подходяща форма, 
като има предвид необходимостта от 
защита на чувствителната от търговска 
гледна точка информация.

(1) Европейският съвет поиска от 
държавите членки от 1 януари 2012 г. да 
уведомяват Комисията за всички свои 
нови и съществуващи двустранни 
споразумения с трети държави в 
областта на енергетиката. Комисията 
следва да предостави тази информация 
на разположение на всички други 
държави членки в подходяща форма, 
като има предвид необходимостта от 
защита на чувствителната от търговска 
гледна точка информация, както и 
съхраняването на стратегическите 
интереси на ЕС.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правото на Съюза изисква от 
държавите членки да предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
Договорите или от актовете на 
институциите на Съюза. Поради това 
държавите членки следва да избягват 
или да премахват всякакви
несъответствия между правото на 
Съюза и международните споразумения, 
сключени между държавите членки и 
трети държави.

(2) Правото на Съюза изисква от 
държавите членки да предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
Договорите, и по-специално от член 
194 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, и от актовете на 
институциите на Съюза. Поради това 
държавите членки следва да избягват 
или да премахват всякакви 
несъответствия между правото на 
Съюза и международните споразумения, 
сключени между държавите членки и 
трети държави.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите 
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия. 

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар и 
гарантирането на защитата на 
потребителите изисква енергията, 
внесена в Съюза от трети държави, да се 
урежда изцяло от правилата за 
създаване на вътрешен енергиен пазар. 
Вътрешен енергиен пазар, който не 
функционира правилно, поставя ЕС в 
уязвимо положение по отношение на 
сигурността на енергийните доставки, 
като същевременно намалява 
неговите политически средства за 
действие на международно равнище. 
Високата степен на прозрачност по 
отношение на споразуменията между 
държавите членки и трети държави в 
областта на енергетиката ще позволи на 
Съюза да предприеме координирани 
действия, в дух на солидарност, за да се 
гарантира, че тези споразумения са в 
съответствие със законодателството на 
Съюза и за да се осигурят по ефективен 
начин доставките на електроенергия. 

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с 
възможно отражение върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, тъй като тези 
два въпроса са неразривно свързани. 
Този механизъм следва да включва по-

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с
отражение върху вътрешния енергиен 
пазар или върху сигурността на 
енергийните доставки, тъй като тези два 
въпроса са неразривно свързани. Този 
механизъм следва да включва по-
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специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва вече да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с
нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори. Тя следва да има правото
да участва в преговорите като 
наблюдател. Държавите членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 
за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави. 

(9) Държавите членки следва да 
уведомяват Комисията за започването 
на преговори по ново 
междуправителствено споразумение
или изменения на съществуващи 
междуправителствени споразумения. 
Комисията следва да бъде редовно 
информирана за водените преговори. По 
искане на Комисията или на 
съответната държава членка 
Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател. 
Държавите членки също така могат да 
се обърнат към Комисията за 
съдействие по време на преговорите си 
с трети държави, без това да 
възпрепятства способността им да 
договарят съдържанието на 
споразуменията.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави членки достъп до 
цялата получена информация в 

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави членки достъп до 
цялата получена неповерителна 
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електронен формат. Комисията следва 
да зачита отправените от държавите 
членки искания за третиране на 
предоставената информация, по-
специално търговската информация, 
като поверителна. Исканията за 
поверителност обаче не би следвало да 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителна информация, тъй като 
Комисията трябва да разполага с 
изчерпателна информация за целите на 
собствената си оценка. Исканията за 
поверителност не засягат правото на 
достъп до документи, предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията.

информация в електронен формат. 
Комисията следва да зачита отправените 
от държавите членки искания за 
третиране на предоставената 
информация, по-специално търговската 
информация, като поверителна. 
Исканията за поверителност обаче не би 
следвало да ограничават достъпа на 
самата Комисия до поверителна 
информация, тъй като Комисията трябва 
да разполага с изчерпателна 
информация за целите на собствената си 
оценка. Комисията отговаря за това 
да гарантира прилагането на 
клаузата за поверителност и нейните 
правни последици. Исканията за 
поверителност не засягат правото на 
достъп до документи, предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията следва да препоръча 
стандартни клаузи, които да се 
използват в междуправителствени 
споразумения между държавите членки 
и трети държави. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията, в сътрудничество с 
Европейската служба за външна 
дейност, що се отнася до външните 
политики на ЕС, следва да препоръча 
стандартни клаузи, които да се 
използват в междуправителствени 
споразумения между държавите членки 
и трети държави. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
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междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза или с международни 
споразумения, сключени от Съюза.
Комисията следва също така да 
предлага необвързващи стандартни 
клаузи във връзка с принципите и 
политиките на Съюза като зачитане 
на правата на човека, демокрацията, 
доброто управление, правовата 
държава и социалния диалог, 
включително корпоративната 
социална отговорност, изменението 
на климата, защитата на околната 
среда, енергийната ефективност и 
възобновяемата енергия и целите на 
ЕС по отношение на биогоривата.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По-доброто взаимно познаване на 
съществуващи и на нови 
междуправителствени споразумения 
следва да даде възможност за по-добра 
координация по енергийните въпроси 
между самите държави членки и между 
държавите членки и Комисията. Тази 
подобрена координация следва да даде 
възможност на държавите членки да се 
възползват в пълна степен от 
политическата и икономическата тежест 
на Съюза. 

(14) По-доброто взаимно познаване на 
съществуващи и на нови 
междуправителствени споразумения 
следва да даде възможност за по-добра 
координация по енергийните въпроси 
между самите държави членки и между 
държавите членки и Комисията. Тази 
подобрена координация следва да даде 
възможност на държавите членки да се 
възползват в пълна степен от 
политическата и икономическата тежест 
на Съюза, да позволи на Комисията и 
държавите членки да координират 
напълно своите усилия с оглед вноса 
на енергия в ЕС, включително от 
възобновяеми източници, и да укрепи 
стратегическата роля на Съюза  и 
възможностите му в областта на 
външната политика.
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Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Членът на Европейската 
комисия, отговарящ за енергетиката, 
и върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, в 
сътрудничество с Европейската 
служба за външна дейност, следва да 
действат активно в съответствие с 
настоящото решение, популяризират 
го пред трети страни и всяка година 
представят доклад относно 
прилагането на настоящото решение 
пред Европейския парламент, Съвета 
и Европейския икономически и 
социален комитет.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
между държавите членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения.

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
между държавите членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения в областта на 
енергетиката, съгласно член 2.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 



PE478.667v03-00 10/18 AD\891414BG.doc

BG

обвързващи споразумения между 
държави членки и трети държави с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

обвързващи споразумения между 
държави членки и трети държави с 
отражение върху функционирането на 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните доставки в 
Съюза;

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично 
се позовават, и с всички изменения в 
тях най-късно три месеца след 
влизането в сила на настоящото 
решение. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат. За целите на настоящото 
решение за подадени до Комисията се 
считат съществуващи или временно 
прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 994/2010 към датата 
на влизане в сила на настоящото 
решение и които изпълняват 
изискванията на настоящия параграф.

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията най-късно три месеца след 
влизането в сила на настоящото 
решение всички междуправителствени 
споразумения между тях и трети 
държави, включително приложенията 
към тях и всички изменения към тях, 
както и други текстове, на които те 
изрично се позовават, доколкото 
въпросните други текстове 
съдържат елементи, които могат да 
имат оперативни последици върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или сигурността на 
енергийните доставки. Комисията 
предоставя на всички други държави 
членки достъп до получените 
документи, с изключение на частите с 
поверителен характер, в електронен 
формат. В рамките на 12 месеца след 
получаване на съответните 
междуправителствени споразумения, 
Комисията, в сътрудничество с 
Европейската служба за външна 
дейност, що се отнася до външните 
политики на ЕС, прави оценка на 
представените споразумения и 
уведомява съответните държави 
членки относно евентуални 
несъответствия в техните 
споразумения със законодателството 
на Съюза и с международните 
споразумения, сключени от Съюза. За 
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целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си 
възможно най-рано преди 
предвиденото започване на 
преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и 
посочва кои са разпоредбите, които ще 
бъдат разгледани по време на 
преговорите, целите на преговорите и 
друга съответна информация. В случай 
на изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп 
до получената информация в 
електронен формат. Съответната 
държава членка редовно информира 
Комисията за водените преговори. При 
поискване на Комисията или на 
съответната държава членка Комисията 

2. Когато държава членка започне 
преговори с трета държава с цел 
изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията относно целите на 
преговорите, разпоредбите, които ще 
бъдат разгледани по време на 
преговорите, и друга съответна 
информация. В случай на изменения в 
съществуващо споразумение 
разпоредбите, които подлежат на 
предоговаряне, се посочват в 
информацията, предоставена на 
Комисията. Съответната държава членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната държава 
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.
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може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, с изключение на частите с 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя на Комисията
споразумението или изменението на 
споразумението с приложенията към 
него и с други текстове, на които тези 
споразумения или изменения се
позовават изрично, доколкото 
въпросните други текстове 
съдържат елементи, които могат да 
имат оперативни последици върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или сигурността на 
енергийните доставки. Държавите 
членки могат да предоставят на 
разположение резюмета на 
предоставената информация. В 
съответствие с насоките на 
засегнатата държава членка,
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат, с 
изключение на частите с поверителен 
характер, определени съгласно член 7.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 

1. Възможно най-скоро и не по-късно 
от четири седмици след края на 



AD\891414BG.doc 13/18 PE478.667v03-00

BG

седмици, след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза 
преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че Комисията 
или съответната държава членка 
поискат такава предварителна 
оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка. 
Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

преговорите съответната държава 
членка информира Комисията за 
завършването на преговорите и 
представя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително неговите приложения и 
други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
преглед. Комисията, по своя 
инициатива или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, уведомява въпросната 
държава членка в рамките на два 
месеца, след като е била информирана 
за приключването на преговорите, 
относно съмнения във връзка със 
съвместимостта на договореното 
споразумение, и неговите приложения 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, със 
законодателството на Съюза, по-
специално със законодателството на 
Съюза в областта на конкуренцията 
и на вътрешния енергиен пазар или с 
международните споразумения, 
сключени от Съюза. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от два месеца след предоставянето на 
междуправителственото споразумение. 
При отсъствието на отговор от страна 
на Комисията в рамките на въпросния 
период се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения. Държавата 
членка отлага подписването на 
междуправителственото 
споразумение за още два месеца, ако е 
получила отговор от Комисията, че 
договореното, но все още неподписано 
споразумение, не е съвместимо със 
законодателството на Съюза или с 
международните споразумения, 
сключени от Съюза. В рамките на 
въпросните два месеца Комисията 
дава правно становище.
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2. Ако правното становище установи 
несъвместимост между договореното 
споразумение и законодателството на 
Съюза или с международни 
споразумения, сключени от Съюза, 
Комисията посочва въпросната 
несъвместимост и прави препоръки 
относно начините за отстраняване на 
несъвместимостта.
3. Държавите членки вземат 
надлежно предвид препоръките на 
Комисията и, при необходимост, 
предоговорят споразумението. Ако 
препоръките не са взети предвид и 
продължават да са налице сериозни 
съмнения относно съвместимостта 
на подписаното 
междуправителствено споразумение 
със законодателството на Съюза или с 
международни споразумения, сключени 
от Съюза, Комисията разглежда 
възможността за корективни мерки с 
цел промяна на положението.

Изменение 16

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да направи преглед на развитието във 
връзка с междуправителствените 
споразумения;

a) да направи преглед на развитието във 
връзка с междуправителствените 
споразумения и да гарантира тяхната 
последователност и съответствие с 
външните отношения на Съюза в 
областта на енергетиката с ключови 
страни в областта на 
производството, преноса и 
потреблението;
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Изменение 17

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да посочи общи проблеми във връзка 
с междуправителствените споразумения 
и да обсъди подходящи мерки за 
преодоляване на тези проблеми;

б) да посочи общи проблеми във връзка 
с междуправителствените споразумения 
и да обсъди подходящи мерки за 
преодоляване на тези проблеми и да 
предложи възможни решения за 
държавите членки;

Изменение 18

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да засили цялостната 
стратегическа роля на Съюза чрез 
силен и ефективен координиран 
подход спрямо страните, доставчици 
на енергия.

Изменение 19

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, чието 
използване да осигури пълна 
съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи незадължителни стандартни 
клаузи, чието използване да осигури 
пълна съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка може да посочи дали 
някоя част от информацията, по-
специално търговска информация, 
трябва да се счита за поверителна и дали 
предоставената информация може да 
бъде споделена с други държави членки. 
Комисията зачита посочените указания. 
Исканията за поверителност не 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителната информация.

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка може да посочи дали 
някоя част от информацията, по-
специално търговска информация, 
трябва да се счита за поверителна и дали 
предоставената информация може да 
бъде споделена с други държави членки. 
Комисията зачита посочените указания. 
Исканията за поверителност не 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителната информация. 
Комисията гарантира, че достъпът 
до поверителна информация е 
стриктно ограничен до служителите 
на Комисията, за които е абсолютно 
необходимо да имат на разположение 
информация за целите, посочени в 
членове 4, 5 и 6.

Изменение 21

Предложение за решение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед Докладване и преглед
1. Четири години след влизането в 
сила на настоящото решение
Комисията представя на Европейския 
парламент, на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
доклад за неговото прилагане.

1. Комисията представя всяка година на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет доклад за прилагането на 
настоящото решение. Докладът 
съдържа информацията, получена в 
съответствие с член 3.

2. В доклада по-специално се прави 
оценка дали с настоящото решение се 
предоставя достатъчна рамка с цел да се 
осигури пълна съгласуваност на 

2. Комисията следва също така да 
предостави на Европейския 
парламент доклад за цялостна оценка 
в рамките на четири години след 
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междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза и да се осигури 
високо ниво на координация между 
държавите членки по отношение на 
междуправителствените споразумения.

влизането в сила на настоящото 
решение. В доклада за оценка по-
специално се прави оценка дали с 
настоящото решение се предоставя 
достатъчна рамка с цел да се осигури 
пълна съгласуваност на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза и да се осигури 
високо ниво на координация между 
държавите членки по отношение на 
междуправителствените споразумения.
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AFET
15.9.2011 г.

Разглеждане в комисия 6.2.2012 г.

Дата на приемане 6.2.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

39
1
7

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud 
Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Liisa 
Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, 
Евгени Кирилов, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas 
Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario 
Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander 
Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio 
Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor 
Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, 
Jacek Saryusz-Wolski, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Tanja Fajon, Elisabeth Jeggle, 
Doris Pack, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Indrek 
Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Marije Cornelissen, Rui Tavares


