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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага регламент относно мерките за гарантиране сигурността на 
снабдяването с природен газ. Този регламент ще отмени Директива 2004/67/ЕО, 
считана вече за неспособна да осигури управлението на природния газ в Европейския 
съюз, в контекст, белязан от нарастваща зависимост на държавите-членки по 
отношение на вноса на газ, от увеличаване на рисковете, свързани с доставките и с 
транзита през трети страни, както и от увеличаване на потока на газ и от развитието на 
вътрешния газов пазар. 

Чрез този регламент Комисията се стреми да очертае ясно ролите съответно на газовата 
промишленост, на държавите-членки и на общностните институции, с цел да се 
противодейства на смущенията в краткосрочен и в дългосрочен план, които се 
наблюдават в доставките на газ. Комисията предпочете изготвянето на регламент, а не 
на директива, по съображения за неговата непосредствена и бърза приложимост от 
компетентните органи на държавите-членки и на предприятията, извършващи дейност 
в сектора на природния газ, но също и като взе предвид яснотата и последователността 
на правилата и задълженията, произтичащи от цитирания по-горе регламент за цялата 
Европейска общност.
Предложението за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на 
доставките на газ има за главна цел „да увеличи сигурността на доставките на газ, като 
създаде стимули за инвестиции в необходимите междусистемни връзки, с които да се 
изпълни показателят N-1 и обратните потоци“. Под показател N-1, Комисията разбира 
„Техническият капацитет на всички останали налични инфраструктури за доставка на 
газ в случай на прекъсване на най-голямата инфраструктура следва да бъде поне равен 
на общото търсене на газ в района на изчислението в течение на период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на двадесет години“. 

Предлаганият регламент поставя акцента върху а) разпоредби, които целят 
предприятията за природен газ да могат да захранват клиентите си в цялата Общност 
максимално дълго време и без ограничения на национално равнище; б) възможността 
за прибягване до непазарни мерки, решение за които взема компетентният орган, 
единствено като последно средство при извънредни ситуации, когато всички пазарни 
мерки са изчерпани, и в) засилената роля, възложена на Комисията, за да бъде тя в 
състояние да гарантира нормалното функциониране на вътрешния пазар.

Докладчикът подкрепя полаганите от Комисията усилия за въвеждане на регламент, 
който ще гарантира сигурността на доставките на природен газ за Европейския съюз, 
особено след неотдавнашната руско-украинска криза, която доведе до сериозни 
проблеми в доставките на газ за държавите-членки. Той счита също така, че 
координацията на действията, насочени към сигурност на доставките на природен газ, 
на равнището на Общността представлява стъпка в правилната посока.

Докладчикът смята, че компетентният орган трябва да получи отговорности за 
гарантирането на сигурността на доставките на природен газ, но изразява несъгласие по 
отношение на значителната роля, поверена на частните предприятия, натоварени с 
доставките на природен газ по време на криза, предвид по-специално техните ценови 
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политики.

Следователно изразява безпокойство и би искал яснота относно това до каква степен 
предлаганият регламент предвижда наложителните мерки, които да гарантират, че 
частните предприятия, натоварени с доставките на природен газ по време на криза няма 
да прилагат ценови политики, целящи спекулативна печалба.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) От съществено значение с оглед 
на дългосрочната устойчивост на 
пазара на газ на ЕС е мерките, 
предприети за гарантиране на 
сигурността на доставките на газ, да 
не изкривяват ненужно 
конкуренцията и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 2

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 

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Съюза, 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, както 
се предвижда  в Договора за 
функционирането на Европейския 
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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.

съюз, 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.

Обосновка

На 1 декември Договорът от Лисабон влезе в сила и ЕС вече функционира на нова 
правна основа. Следователно е необходимо да се припомни, че член 176 А от Договора 
от Лисабон гласи: „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“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Институциите на Европейския 
съюз следва да отдадат особено 
приоритетно значение на проекта за 
газопровод „Набуко“.

Изменение 4

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 

С настоящия регламент се създават 
мерки, чиято цел е да гарантират 
сигурността на доставките на газ, като 
се осигури правилно и постоянно 
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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. 

функциониране на вътрешния пазар на 
газ и 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 равнището 
на държавите-членки и на равнището 
на Съюза, както по отношение на 
превантивните действия, така и по 
отношение на реакцията на конкретни 
прекъсвания на доставките, в дух на 
солидарност между държавите-
членки. 

Обосновка

На 1 декември Договорът от Лисабон влезе в сила и ЕС вече функционира на нова 
правна основа. Следователно е необходимо да се припомни, че член 176 А от Договора 
от Лисабон гласи: „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“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „защитени клиенти“ означава всички 
битови клиенти, които вече са свързани 
към газоразпределителна мрежа, и може 
да обхваща, ако съответната държава-
членка реши, и малки и средни 
предприятия, училища и болници, стига 
те вече да са свързани към 
газоразпределителна мрежа;

(1) „защитени клиенти“ означава всички 
битови клиенти, които вече са свързани 
към газоразпределителна мрежа, и може 
да обхваща, ако съответната държава-
членка реши, след оценка на риска и 
въздействието, извършена от същата 
съгласно член 8 и като се отчитат 
техническата осъществимост и 
анализ на разходите и ползите, и 
малки и средни предприятия, училища и 
болници, стига те вече да са свързани 
към газоразпределителна мрежа;

Обосновка

„Битовите клиенти“, в качеството им на защитени клиенти, следва да продължат 
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да бъдат снабдявани по време на газова криза. Ако държава-членка реши да включи и 
други клиенти освен битовите потребители като защитени клиенти, това следва все 
пак да се основава на задълбочена оценка на въздействието, която оценява също така 
разходите и ползите за пазара, тъй като едно толкова разширено определение може 
да създаде значителни разходи за крайните потребители.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сигурността на доставките на газ е 
задача на предприятията за природен 
газ, компетентните органи на 
държавите-членки, индустриалните 
клиенти на газоснабдяването и 
Комисията, всеки в неговата или 
нейната съответна сфера на 
отговорност. Сигурността на 
доставките на газ изисква висока 
степен на сътрудничество между тях.

1. Сигурността на доставките на газ е 
задача на предприятията за природен 
газ, компетентните органи на 
държавите-членки, индустриалните 
клиенти на газоснабдяването и 
Комисията, всеки в неговата или 
нейната съответна сфера на 
отговорност. Изисква се висока степен 
на сътрудничество между тях, и са от 
съществено значение прозрачността 
и ефикасния обмен на информация.

Обосновка

Тъй като доставките на газ са политизиран въпрос, ние се нуждаем от единен подход 
към него в рамките на ЕС.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2011 г.; 12 
месеца след влизането в сила] 
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда: 

1. Не по-късно от ...*, въз основа на 
оценка на риска и въздействието, 
извършена в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
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не е компетентният орган, въвежда: 

* ОВ моля въведете дата: 12 месеца 
след влизане в сила на настоящия 
регламент.

Обосновка

Оценка на риска и въздействието се извършва от всяка държава членка при 
изготвянето на планове за превантивни действия и на планове за действия при 
извънредни ситуации, въз основа на обща за ЕС методология, която да позволява на 
държавите-членки да вземат предвид, ако това е целесъобразно, особени национални 
обстоятелства.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на процеса, посочен в 
параграф 2, Комисията може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ („ENTSO-G“) и
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) 
Комисията може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище. 

3. По време на процеса, посочен в 
параграф 2, Комисията може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ („ENTSO-G“), 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) и 
Координационната група по 
природния газ, Комисията може да 
препоръча и въвеждането на общ план 
на регионално равнище. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки. 
Комисията провежда консултации по 

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки и 
всички общи регионални планове. 
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плановете с ENTSO-G, ACER, 
Координационната група по природния 
газ и останалите заинтересовани страни. 
Когато Комисията счита, че даден план 
не е резултатен по отношение 
ограничаване на рисковете, установени 
в оценката на риска, или е в 
противоречие със сценариите за риска 
или с плановете на други държави-
членки, или не отговаря на 
разпоредбите на настоящия регламент 
или на други разпоредби от 
общностното законодателство, тя 
изисква ревизиране на плана. 

Комисията провежда консултации по 
плановете с ENTSO-G, ACER, 
Координационната група по природния 
газ и останалите заинтересовани страни. 
Когато Комисията счита, че даден план 
не е резултатен по отношение 
ограничаване на рисковете, установени 
в оценката на риска, или е в 
противоречие със сценариите за риска 
или с плановете на други държави-
членки, или други регионални планове,
или не отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент или на други 
разпоредби от законодателството на 
Европейския съюз, тя изисква 
ревизиране на плана. 

Изменение 10

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, лоялната 
конкуренция, въздействието върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и върху околната среда.

Обосновка

Понятието разходна ефективност изразява по-ясно идеята, че планът за 
превантивни действия следва да взема предвид постигането на целта при най-ниски 
разходи.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3
години след влизането в сила]

1. Не по-късно от ...* компетентният 
орган гарантира, че в случай на 
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компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

прекъсване на потоците на най-
големия входен пункт за пренос   на 
газ, наличната инфраструктура (N-1) 
има капацитета да доставя 
необходимите количества газ за 
задоволяване на търсенето на газ от 
страна на защитените клиенти в 
района на изчислението за период от 
един ден на изключително голямо 
търсене на газ по време на най-студения 
период, настъпващ статистически 
веднъж на двадесет години. 
* ОВ моля въведете дата: 6 години след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Срокът от 3 години, предложен в проекта за регламент, е нереалистичен. 
Значителните инвестиции в нова инфраструктура за изпълнение на N-1, каквито ще 
трябва да се осъществят по-специално в страните от Централна и Югоизточна 
Европа, изискват поне 5-6 години в зависимост от техния мащаб. Член 6, параграф 1 
ще генерира огромни нужди от инвестиции в нови мощности и като резултат ще 
доведе до нарастващи цени за крайните клиенти, ако не бъде ограничен до това, 
което е абсолютно необходимо. За да е в съответствие със стандарта за доставки 
по член 7, правилото N-1следва да отразява търсенето на газ само от защитените 
клиенти.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 

5. Ако това е необходимо според 
оценката на риска и въздействието, 
извършена в съответствие с член 8, и 
като се отчитат техническата 
изпълнимост и анализ на разходите и 
ползите, операторите на преносната 
мрежа, в срок до ...* осигуряват 
постоянен физически капацитет за 
транспорт на газ и в двете посоки по 
онези междусистемни връзки, където
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено по време на 
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преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

извънредна ситуация. Оценката може 
да бъде преразгледана, ако настъпи 
промяна в обстоятелствата. В посочения 
тригодишен срок операторът на 
газопреносната система, в 
съответствие с оценката на риска и 
въздействието, извършена в 
съответствие с член 8, и като се 
отчитат техническата 
изпълнимост и анализ на разходите и 
ползите, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.
* ОВ моля въведете дата: 3 години след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Налагането на постоянен физически капацитет за транспорт на газ и в двете посоки 
по всички междусистемни връзки следва да не се изисква без преди това да бъде 
извършена оценка дали това е технически и/или икономически възможно и 
целесъобразно при конкретни обстоятелства. Извършването на предварителна 
оценка на риска и въздействието се изисква с цел да се избегнат ненужни разходи за 
крайния потребител. 

Двугодишният срок за осигуряване на постоянен физически капацитет може да бъде 
спазен само ако се изискват малки промени в инфраструктурата. За по-големи 
промени, например инсталирането на нов компресорен елемент, ще бъде необходимо 
повече време.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Компетентният орган изисква от 
предприятията за доставка да 
гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

Обосновка

Основно задължение на предприятията за доставка следва да бъде гарантирането на 
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стандарти при доставките. Стандартът за доставка довежда до това, че 
допълнителните разходи се носят от защитените клиенти. Периодът, който 
стандартът за доставка покрива, не следва да бъде по-дълъг отколкото е абсолютно 
необходимо за да се избегнат непропорционални разходи за клиентите и намаляването 
на конкурентоспособността на природния газ като нисковъглеродно гориво. През 
последните около 40 години откак е построена крупната инфраструктура за пренос 
на природен газ в Европа, единственото голямо прекъсване на доставките е траяло 13 
дена. Период от 30 дни за стандарта на доставка следователно би бил повече от 
достатъчен да покрие всички възможности и би намалил значително разходите. 
Период от 30 дни също така изглежда достатъчно дълъг за възстановяване на 
доставките на газ или за прилагане на допълнителни мерки като доставки чрез 
обратни потоци..

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) всеки тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Обосновка

Основно задължение на предприятията за доставка следва да бъде гарантирането на 
стандарти при доставките. Стандартът за доставка довежда до това, че 
допълнителните разходи се носят от защитените клиенти. Периодът, който 
стандартът за доставка покрива, не следва да бъде по-дълъг отколкото е абсолютно 
необходимо за да се избегнат непропорционални разходи за клиентите и намаляването 
на конкурентоспособността на природния газ като нисковъглеродно гориво. През 
последните около 40 години откак е построена крупната инфраструктура за пренос 
на природен газ в Европа, единственото голямо прекъсване на доставките е траяло 13 
дена. Период от 30 дни за стандарта на доставка следователно би бил повече от 
достатъчен да покрие всички възможности и би намалил значително разходите. 
Период от 30 дни също така изглежда достатъчно дълъг за възстановяване на 
доставките на газ или за прилагане на допълнителни мерки като доставки чрез 
обратни потоци.

Изменение 15
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган предприема
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Компетентният орган полага
старание да поддържа доставките към 
защитените потребители, докато това е 
необходимо. 

2. Компетентният орган изисква от 
предприятията за доставка да 
гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти за срок от 
тридесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2.
Предприятията за доставка, в 
сътрудничество с компетентния
орган, полагат старание да поддържат
доставките към защитените 
потребители, докато това е възможно, 
въз основа на пазарно обусловената 
сигурност на доставките на газ. 

Обосновка

Основно задължение на предприятията за доставка следва да бъде гарантирането на 
стандарти при доставките. Срок от тридесет дни би намалил потребителските 
разходи, вж. член 7, параграф 1.

Пазарът следва да функционира колкото е възможно по-дълго, като пазарните 
механизми следва да разработят физическите и договорните инструменти за 
поддържането на доставките към защитените клиенти.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наложените на предприятията за 
природен газ задължения за изпълнение 
на стандарта за доставки, определен в 
параграфи 1 и 2, се прилагат без 
дискриминация и не трябва да създават 
ненужна тежест за новите участници 
на пазара и за малките предприятия. 

3. Наложените на предприятията за 
природен газ задължения за изпълнение 
на стандарта за доставки, определен в 
параграфи 1 и 2, се прилагат без 
дискриминация и не трябва да създават 
ненужна тежест за тези предприятия. 
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Обосновка

Целите на проекторегламента могат да бъдат постигнати само ако ролята и 
задълженията на всеки субект е ясно определена, въз основа на стандарти, които се 
прилагат за всички участници на пазара при равни условия, включително новите 
участници на пазара и малките предприятия.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [30 септември 2010 г.; 6 месеца
след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка, като:

1. До ...* всеки компетентен орган 
извършва оценка на риска и 
въздействието, която представлява 
основа за:

a) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7; 

a) създаване на профил на риска за 
съответната държава-членка при 
отчитане на всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства; 

б) създаване на Плана за превантивни 
действия на съответната държава-
членка;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети 
държави;

в) създаване на Плана за действия при 
извънредни ситуации на съответната 
държава-членка;

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки. 

Оценката на риска и на 
въздействието се основава на 
стандартите, посочени в членове 6 и 
7 и включва проиграване на различни 
сценарии на изключително високо 
търсене и/или прекъсване на доставките 
като срив на основни преносни 
инфраструктури, съоръжения за 
съхранение, терминали за ВПГ и 
прекъсване на доставките от страна на 
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производители от трети държави. 
Отчита се взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.
* ОВ моля въведете дата: 12 месеца след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Крайният срок за оценката на риска и на въздействието съгласно член 8, параграф 1 
следва да бъде същият , като в член 4, параграф 1. Предложеният регламент 
установява сериозни структурни задължения за държавите-членки, например 
правилото N-1 за стандарта за инфраструктура или обвързващи разпоредби, 
свързани с обратните потоци. Необходимо е внимателно да се оценят предложените 
мерки, за да се избегне това нови мощности да останат неизползвани, да се генерират 
невъзвръщаеми разходи и да се стигне до увеличение на цените за крайните 
потребители и пречки за конкурентоспособността на газовата индустрия като цяло. 
Оценка на риска и на въздействието следователно следва да се извърши от всяка 
държава-членка съгласно обща методология, като същевременно се позволява на 
държавата-членка да вземе предвид особени вътрешни обстоятелства и специфични 
характеристики, където е уместно. Резултатите се отразяват в планове за 
превантивни мерки и действия при извънредни ситуации. Могат да бъдат изготвени 
също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на риска и на 
въздействието взема предвид 
техническата осъществимост и 
анализ на разходите и ползите. Това 
следва да се извършва по-специално 
преди всяко евентуално разширяване 
на национално равнище на обхвата на 
защитените клиенти освен 
домакинствата.

Обосновка

Крайният срок за оценката на риска и на въздействието съгласно член 8, параграф 1 
следва да бъде същият , като в член 4, параграф 1. Предложеният регламент 
установява сериозни структурни задължения за държавите-членки, например 
правилото N-1 за стандарта за инфраструктура или обвързващи разпоредби, 
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свързани с обратните потоци. Необходимо е внимателно да се оценят предложените 
мерки, за да се избегне това, нови мощности да останат неизползвани, да се 
генерират невъзвръщаеми разходи и да се стигне до увеличение на цените за крайните 
потребители и пречки за конкурентоспособността на газовата индустрия като цяло. 
Оценка на риска и на въздействието следователно следва да се извърши от всяка 
държава-членка съгласно обща методология, като същевременно се позволява на 
държавата-членка да вземе предвид особени вътрешни обстоятелства и специфични 
характеристики, където е уместно. Резултатите се отразяват в планове за 
превантивни мерки и действия при извънредни ситуации. Могат да бъдат изготвени 
също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. След препоръка от Комисията 
съгласно член 4, параграф 3, или 
когато се въведе общ регионален план 
съгласно член 4, параграф 4, 
задълженията, посочени в настоящия 
член, могат да бъдат изпълнени на 
регионално равнище.

Обосновка

Крайният срок за оценката на риска и на въздействието съгласно член 8, параграф 1 
следва да бъде същият , като в член 4, параграф 1. Предложеният регламент 
установява сериозни структурни задължения за държавите-членки, например 
правилото N-1 за стандарта за инфраструктура или обвързващи разпоредби, 
свързани с обратните потоци. Необходимо е внимателно да се оценят предложените 
мерки, за да се избегне това, нови мощности да останат неизползвани, да се 
генерират невъзвръщаеми разходи и да се стигне до увеличение на цените за крайните 
потребители и пречки за конкурентоспособността на газовата индустрия като цяло. 
Оценка на риска и на въздействието следователно следва да се извърши от всяка 
държава-членка съгласно обща методология, като същевременно се позволява на 
държавата-членка да вземе предвид особени вътрешни обстоятелства и специфични 
характеристики, където е уместно. Резултатите се отразяват в планове за 
превантивни мерки и действия при извънредни ситуации. Могат да бъдат изготвени 
също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 20
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от ...* всеки общ 
регионален план съгласно член 4, 
параграф 4 съдържа пълна оценка на 
рисковете за сигурността на 
доставките на газ в съответния 
регион, като взема предвид 
предварително извършените от 
участващите държави-членки оценки 
на риска.
* ОВ моля въведете дата: 9 месеца след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. До ...* Комисията прави пълна 
оценка на рисковете за сигурността 
на доставките на газ в Европейския 
съюз, като взема предвид оценките на 
риска, предварително извършени от 
държавите-членки или включени в 
евентуални общи регионални планове .
* ОВ моля въведете дата: 12 месеца след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) определя приносът на непазарните 
мерки, планирани или с предстоящо 
изпълнение при ниво „Извънредна 
ситуация“ и изброени в приложение ІІІ, 
и се оценява степента, в която за 

(7) определя приноса на непазарните 
мерки, планирани или с предстоящо 
изпълнение при ниво „Извънредна 
ситуация“ и изброени в приложение ІІІ, 
на основата на анализ на разходите и 
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справяне с кризата е необходимо 
използването на непазарни мерки, 
както и ефекта от тях и се определят 
процедури за изпълнението им;

ползите се оценява степента, в която за 
справяне с кризата е необходимо 
използването на непазарни мерки, и 
само като последно средство за 
запазване на непрекъснатостта на 
доставките на газ се оценява 
ефектът от тях и се определят 
процедури за изпълнението им;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1)ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): в случаи, 
когато е налице конкретна, сериозна 
и надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията 
на доставките;

(1)ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): конкретни, 
сериозни и надеждни индикации, че 
условията на доставките биха могли 
да се влошат в краткосрочен план.
Очаква се пазарът да реши проблема 
без намесата на компетентния орган.

Обосновка

Всяко кризисно ниво следва да бъде обяснено в подробности и ясно разграничено от 
другите, за да се избегне объркване в случай на извънредна ситуация. Подходът с три 
нива, определен в Директива 2004/67/EО за гарантиране на сигурността на 
доставките (I: дружества; II: Държави-членки; III: Комисията), вече не е ясно 
отразен в проекта за регламент. Този принцип следва да се възстанови в проекта на 
регламент. По време на първите два етапа на кризата от пазара се очаква в пълна 
степен да се справи с проблема, но по време на реална криза/извънредна ситуация, 
когато сами по себе си пазарните механизми не са достатъчни за справяне с кризата, 
държавите-членки следва да бъдат ангажирани.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен
срок дали обявяването на извънредна 

6. Комисията проверява в тридневен
срок дали обявяването на извънредна 
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ситуация е оправдано 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.

ситуация отговаря на критериите по 
параграф 2, точка 3 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.

Обосновка

Необходимо е да се съкрати срокът, тъй като последиците от енергийна криза често 
са видими дори само след няколко дни и може вече да имат отрицателно въздействие 
върху икономиката.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Плановете за действия при 
извънредни ситуации се 
актуализират на всеки две години. 

Изменение 26

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 

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Съюза по искане на един от 
компетентните органи или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 10 % от денонощния 
си внос на газ от трети държави – което 
се равнява на еднодневното 
потребление на някои държави-
членки. Комисията обявява извънредна 
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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.

ситуация на Съюза, 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 Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Обосновка

Трябва да се припомни, че 10% спад в дневния внос на газ е вече величина от порядъка 
на дневното потребление на газ на по-малка държава-членка, като следователно е 
важно да се спазва границата от 10%.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – точка ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) планове за превантивни действия и 
планове за действия при извънредни 
ситуации и изпълнението на мерките, 
предвидени в тях;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи и Комисията 
са длъжни да запазят поверителността 
на чувствителната в търговско 
отношение информация.

3. Компетентните органи и Комисията 
създават структура с цел да осигурят
поверителността и защитата на 
чувствителната в търговско отношение 
информация.

Изменение 29
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Предложение за регламент
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг Мониторинг от страна на Комисията
До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнище Общността и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнището на Съюза и
относно необходимостта да се 
извърши оценка на риска и да се 
създаде план за превантивни действия 
и планове за действия при извънредни 
ситуации на равнището на Съюза и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът включва също така SWOT 
анализ, който разглежда 
отговорността за прилагането на 
мерките за запазване на сигурността 
на доставките на газ, предвидени в 
настоящия регламент. Комисията 
преценява дали тази отговорност 
следва да се повери на Групата на 
европейските енергийни регулатори 
(ERGEG) вместо на компетентните 
органи на държавите-членки.

Изменение 31
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Предложение за регламент
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Проект за газопровод "Набуко"

Институциите на Европейския съюз 
отдават особено приоритетно 
значение на проекта за газопровод 
"Набуко" по отношение на 
политическия му профил и 
финансирането му.

Обосновка

В регламент относно сигурността на доставките на газ, разнообразяването на 
доставките на газ следва да играе важна роля. В този контекст газопроводът 
"Набуко" би могъл да предложи алтернатива на настоящите източници на газ за 
Европейския съюз.
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