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Изменение 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 ДФЕС,  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.

Or. en

Изменение 19
Takis Hadjigeorgiou

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 

(3) Гарантирането на защитата на 
потребителите изисква процедурите 
за енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да са прозрачни и да вземат 
предвид икономическия интерес на 
потребителите. 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 
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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. 

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. При все 
това е от ключово значение 
държавите членки да съхранят 
отговорността си за съдържанието 
на междуправителствените 
споразумения.

Or. en

Изменение 20
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Като признават централната 
роля на международното 
сътрудничество в областта на 
енергетиката, всички 
междуправителствени споразумения 
трябва да се основават на принципа 
на взаимното уважение с 
участващите трети страни.

Or. en

Изменение 21
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
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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-
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. 

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения, 
отнасящи се до вноса на енергия, 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-
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. От механизмите се 
изключва износът на газ, нефт или 
електричество.

Or. en

Изменение 22
Ivo Belet

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-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 

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

електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 23
Ivo Belet

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените 
споразумения изрично се позовават на 
тези търговски споразумения. 
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти. Търговските оператори, които 
договарят търговски споразумения с 
оператори от трети държави, все пак 
биха могли да искат насоки от 
Комисията с цел да се избегнат 
потенциални противоречия с правото на 
Съюза.

Or. en

Изменение 24
Takis Hadjigeorgiou

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 

(9) Държавите членки следва да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с 
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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.

нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения в рамките на разумен 
период от време. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори.  Държавите членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 
за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави. При все това е 
важно да не се подкопава 
способността на държавите членки 
да договарят съдържанието на 
споразуменията.

Or. en

Изменение 25
Ivo Belet

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. 
Държавите членки могат да поканят 
Комисията 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.

Or. en

Изменение 26
Ivo Belet
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Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има правото, 
по своя собствена инициатива 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.

(10) Комисията може по искане на 
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да предостави оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза и да 
информира държавата членка за 
своята позиция преди споразумението 
да бъде подписано.

Or. en

Изменение 27
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има правото, 
по своя собствена инициатива 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.

(10) Комисията би могла, единствено 
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.

Or. en

Изменение 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Предложение за решение
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Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави членки достъп до 
цялата получена 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. 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 и в  член 15 от 
Договора от Лисабон относно 
публичния достъп до документи на 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза.

Or. en

Изменение 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 

(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 
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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.

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 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза или с международни 
споразумения на Съюза. Комисията 
следва също така да предлага 
необвързващи стандартни клаузи във 
връзка с политиките на ЕС 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.

Or. en

Изменение 30
Ivo Belet

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 

(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 разработва 
образци, които да се използват в 
междуправителствени споразумения 
между държавите членки и трети 
държави. Използването на тези 
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необвързващи стандартни клаузи
следва да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

необвързващи образци следва да 
изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson 

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 Европейската 
комисия и на държавите членки да 
координират напълно усилията си 
относно вноса на по-големи 
количества електрическа енергия от 
възобновяеми източници в ЕС; и да 
укрепи собствената стратегическа 
роля и възможности в областта на 
външната политика на Съюза.

Or. en

Обосновка

Внасянето на електричество от възобновяеими  източници следва да стане важна 
част от бъдещата външна енергийна политика на Европейския съюз като част от 
целите на ЕС относно проблематиката на изменението на климата. 
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Изменение 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

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, 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.

Or. en

Изменение 33
Ivo Belet

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 в областта на 
енергетиката, съгласно член 2. 

Or. en



AM\890027BG.doc 13/21 PE480.541v04-00

BG

Изменение 34
Ivo Belet

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, които са влезнали в сила след 
13 юли 2009 г., с приложенията към тях 
и с всички изменения към тях, както 
и с 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. 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. 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.

Or. en
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Изменение 35
Takis Hadjigeorgiou

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 могат да
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 в рамките на разумен 
период от време. 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.

Or. en

Изменение 36
Ivo Belet

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 

2. Когато преговорите с трета държава 
с цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение са 
започнали или за сключване на ново 
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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 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията за 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 
съответната държава членка Комисията 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 37
Takis Hadjigeorgiou

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 

2. Когато държава членка започва
преговори с трета държава с цел 
изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията. Предоставената на 



PE480.541v04-00 16/21 AM\890027BG.doc

BG

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 може да участва в 
преговорите като наблюдател.

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 може да участва в 
преговорите като наблюдател.

Or. en

Изменение 38
Ivo Belet

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 

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 
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поверителен характер, определени 
съгласно член 7.

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.

Or. en

Изменение 39
Ivo Belet

Предложение за решение
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
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 

Комисията може най-късно до четири 
седмици след като е била уведомена в 
съответствие с член 3, параграф 2 да 
информира съответната държава 
членка относно своето становище във 
връзка със съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза. В случай че съответната 
държава членка поиска 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 два месеца след предоставянето на 
междуправителственото споразумение. 
Периодът на проверка може да бъде 
удължен с два месеца със съгласието на 
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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.

съответната държава членка. При
отсъствие на оценка от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

Or. en

Изменение 40
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
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 

Комисията може 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 съответната 
държава членка поиска 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.  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.
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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.

Or. en

Изменение 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Предложение за решение
Член 6 - параграф 1 а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Предложение за решение
Член 6 - параграф 1 б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. 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 
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държавите членки;

Or. en

Изменение 43
Ivo Belet

Предложение за решение
Член 6 - параграф 1 в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

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

Or. en

Изменение 44
Takis Hadjigeorgiou

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 Комисията или други 
държави членки. Комисията зачита 
посочените указания.

Or. en
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