
AD\802946BG.doc PE430.260v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2009/0108(COD)

29.1.2010

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на 
газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Докладчик по становище: Bogusław Sonik



PE430.260v02-00 2/24 AD\802946BG.doc

BG

PA_Legam



AD\802946BG.doc 3/24 PE430.260v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Сред всички изкопаеми горива природният газ е с най-ниски емисии на CO2, поради 
което играе решаваща роля в прехода на Европа към енергийна система с ниска 
въглеродна интензивност. Днес природният газ представлява една четвърт от 
първичното потребление на енергия в Европа, а почти 60 % от природния газ се внася1. 
Въпреки че целите на ЕС за 2020 г. по отношение на възобновяемите енергийни 
източници, енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове 
ще допринесат за стабилизиране на нарастването на търсенето на газ, намаляването на 
вътрешното производство ще доведе до положение, при което зависимостта на ЕС от 
внос на газ ще се запази на сегашното си равнище или дори ще се увеличи. Руско-
украинската газова криза през януари 2009 г., по време на която 30% от вноса на 
Европа беше спрян в продължение на две седмици, ясно показа, че при сегашните 
условия на увеличаваща се зависимост от вноса и нарастващи рискове за доставките и 
транзита действащата директива относно сигурността на снабдяването с газ2 вече не е 
достатъчна и е необходимо да бъде преразгледана. Трябва също така да се подчертае, 
че за определени държави-членки прекъсването на доставките през януари 2009 г. 
засегна 100 % от техния внос на газ от Русия и че в случая на една държава-членка 
ситуацията след прекъсването на доставките на газ все още не се е нормализирала.  

Тези факти красноречиво сочат, че процесът на изграждането на напълно 
либерализиран вътрешен пазар на енергия не е завършен и че съществува неотложна 
необходимост от приемане на мерки за повишаване на сигурността на доставките на газ 
в ЕС.

По отношение на въпросите, свързани с околната среда, докладчикът по становище 
застъпва мнението, че сигурността на доставките трябва да се съчетае с опазването на 
околната среда, така че снабдяването на Европа с енергия да има устойчив характер:

 Въздействието върху околната среда на предложените мерки по отношение на 
снабдяването и търсенето следва надлежно да се отчита. Дори в извънредни
ситуации следва да се дава предпочитание на мерки с най-слабо въздействие 
върху околната среда. 

 Следва да се отбележи, че резултатът от преминаването от газ към изкопаеми 
горива ще бъде по-високи емисии на парникови газове, ако природният газ се 
замени например с въглища или мазут. 

 Икономията на енергия и енергийната ефективност имат централна роля в 
предотвратяването и смекчаването на въздействието на кризите; поради тази 
причина следва допълнително да се акцентира върху такива мерки. В тази 
връзка следва да се обърне специално внимание на настоящите преговори 
относно така наречения пакет за енергийна ефективност, а именно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
енергийните характеристики на сградите3 и предложението за директива на 

                                               
1 Средно равнище за EС-27, графика за 2007 г.
2 Директива 2004/67/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година относно мерките за гарантиране сигурността 

на снабдяването с природен газ; OВ L 127, 29.4.2004 г., стp. 92
3 2008/0223 (COD)



PE430.260v02-00 4/24 AD\802946BG.doc

BG

Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по 
отношение на горивната ефективност и други съществени параметри1.

 Следва допълнително да се подчертае значението на местните възобновяеми 
източници на енергия. Следва да се улесни включването на газ от възобновяеми 
енергийни източници в газопроводната инфраструктура. 

 Създаването на нова инфраструктура в областта на енергетиката следва да се 
предшества от подходяща оценка на въздействието върху околната среда, когато 
това се изисква от специфичното законодателство, по-специално Директива 
2001/42/EО и Директива на Съвета 85/337/EИО, и като се опазва, както е 
необходимо, околната среда и по-специално защитените природни зони от 
Натура 2000.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сривът на най-голямата 
газопреносна инфраструктура или на 
най-големия газов източник, т.нар. 
принцип N-1, е реалистичен сценарий.  
Използването на срива на подобна 
инфраструктура или източник като 
мерило за това какво следва да могат да 
компенсират държавите-членки е 
рационална изходна точка за 
гарантиране на сигурността на техните 
доставки на газ.

(8) Сривът на най-голямата 
газопреносна инфраструктура, т.нар. 
принцип N-1, е реалистичен сценарий.  
Използването на срива на подобна 
инфраструктура като мерило за това 
какво следва да могат да компенсират 
държавите-членки е рационална изходна 
точка за гарантиране на сигурността на 
техните доставки на газ. 

Обосновка
Опитът от газовата криза в началото на 2009 г. сочи, че при срив на газов източник 
предприятията са в състояние да гарантират доставките.

                                               
1 2008/0221 (COD)
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в цялата Общност е от 
основно значение за справяне с 
прекъсванията в доставките. Общите 
минимални критерии за сигурността на 
доставките на газ следва да осигурят 
еднакви условия за сигурността на 
доставките на газ и да създадат 
значителни стимули за изграждане на 
необходимата инфраструктура и 
подобряване на нивото на готовност в 
случай на криза. Мерките от страна на 
търсенето като преминаване на други 
горива могат да се окажат ценни в 
обезпечаването на енергийната 
сигурност, когато могат да се приложат 
бързо и да намалят чувствително 
търсенето, за да се реагира на 
прекъсване на доставките.

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в цялата Общност е от 
основно значение за справяне с 
прекъсванията в доставките. Общите 
минимални критерии за сигурността на 
доставките на газ следва да осигурят 
еднакви условия за сигурността на 
доставките на газ и да създадат 
значителни стимули за изграждане на 
необходимата инфраструктура и 
подобряване на нивото на готовност в 
случай на криза. Мерките от страна на 
търсенето като преминаване на други 
горива могат да се окажат ценни в 
обезпечаването на енергийната 
сигурност, когато могат да се приложат 
бързо и да намалят чувствително 
търсенето, за да се реагира на 
прекъсване на доставките. Следва да се 
отбележи обаче, че резултатът от 
преминаването към изкопаеми горива 
ще бъде по-високи емисии на 
парникови газове. Ефективното 
използване на енергията като мярка 
от страна на търсенето следва да се 
насърчава допълнително. Следва 
надлежно да се отчита 
въздействието върху околната среда 
на предложените мерки от страна на 
търсенето и предлагането и да се 
дава предпочитание на мерките с 
най-слабо въздействие върху околната 
среда. Всяка инвестиция в 
инфраструктурата следва да се прави 
при надлежно зачитане на околната 
среда и достиженията на правото на 
Общността в тази област.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Инвестициите в нова газова 
инфраструктура следва да се насърчават 
активно. Те следва да подобрят
сигурността на доставките на газ, като 
същевременно гарантират правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. В случаите, когато 
инвестиция в инфраструктура има 
трансграничен характер, Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на 
енергия, създадена с Регламент (ЕО) №
.../…на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Агенция за 
сътрудничество между регулаторите на 
енергия (ACER), и Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за газ 
(ENTSO-G) следва да имат активно 
участие с цел по-добро отчитане на 
трансграничните аспекти.

(10) Инвестициите в нова газова 
инфраструктура следва да се насърчават 
активно и следва да се осъществяват 
единствено след подходяща оценка на 
въздействието върху околната среда. 
Такава нова инфраструктура следва 
да подобри сигурността на доставките 
на газ, като същевременно гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на природен газ. 
Инвестициите следва по принцип да 
бъдат осъществявани от 
предприятията и да се основават 
върху стимули от икономическо 
естество. Следва да се улесни 
включването на газ от възобновяеми 
енергийни източници в 
газопроводната инфраструктура. В 
случаите, когато инвестиция в 
инфраструктура има трансграничен 
характер, Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия, 
създадена с Регламент (ЕО) № .../…на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Агенция за сътрудничество 
между регулаторите на енергия (ACER), 
и Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ (ENTSO-G) 
следва да имат активно участие с цел 
по-добро отчитане на трансграничните 
аспекти.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

собствено производство, 
инфраструктура и мерки за енергийна 
ефективност на разположение на 
държавите-членки са различни 
източници на средства на Общността, 
по-специално заеми и гаранции от 
Европейската инвестиционна банка или 
финансиране от регионални, структурни 
или кохезионни фондове. Европейската 
инвестиционна банка и външните 
инструменти на Общността като 
инструмента за европейско съседство и 
партньорство, инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
инструмента за сътрудничество за 
развитие могат също така да 
финансират действия в трети държави с 
цел подобряване сигурността на 
доставките на газ. Финансирането от 
страна на Общността е от особено 
значение за подобряване на взаимната 
свързаност на регионите и 
държавите-членки, които се считат 
за „енергийни острови“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следователно точното определяне 
на ролите и отговорностите на всички 
предприятия за природен газ и на 
компетентните органи е от основно 
значение за поддържането на доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено при прекъсвания в доставките и 
в кризисни ситуации.

(15) Следователно точното определяне 
на ролите и отговорностите на всички 
предприятия за природен газ, на 
компетентните органи и на Комисията
е от основно значение за поддържането 
на доброто функциониране на 
вътрешния пазар, особено при 
прекъсвания в доставките и в кризисни 
ситуации.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира най-високо 
равнище на готовност в случай на 
прекъсване на доставките, всички 
предприятия за природен газ съвместно 
с компетентните органи следва да 
въведат планове за действия при 
извънредни ситуации. Тези планове 
следва да бъдат взаимно 
непротиворечиви. Тяхното съдържание 
следва да се води от най-добите
практики сред съществуващите планове 
и да определя ясни роли и отговорности 
на всички съответни предприятия за 
природен газ и на компетентните 
органи. Там, където това е възможно и 
необходимо, следва да се въведат общи 
планове за действия при извънредни 
ситуации. 

(22) За да се гарантира най-високо 
равнище на готовност в случай на 
прекъсване на доставките, всички 
предприятия за природен газ съвместно 
с компетентните органи следва да 
въведат планове за действия при 
извънредни ситуации. Тези планове 
следва да бъдат взаимно 
непротиворечиви на национално, 
регионално и общностно равнище. 
Тяхното съдържание следва да се води 
от най-добрите практики сред 
съществуващите планове и да определя 
ясни роли и отговорности на всички 
съответни предприятия за природен газ 
и на компетентните органи. Там, където 
това е възможно и необходимо, следва 
да се въведат общи планове за действия 
при извънредни ситуации. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Общността, и 
по-специално с цел подкрепа на 
държавите-членки, чиито географски 
или геоложки условия са по-малко 
благоприятни, държавите-членки следва 
да разработят конкретни мерки за 
солидарност, в т.ч. мерки като 
търговски споразумения между 
предприятия за природен газ, 
компенсаторни механизми, увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 

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, например тези, които 
са „енергийни острови“, държавите-
членки следва да разработят конкретни 
мерки за солидарност, както се посочва 
в член 194 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, в т.ч. мерки като търговски 
споразумения между предприятия за 
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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.

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. Следва да бъдат насърчавани 
търговските споразумения между 
предприятията, основани върху 
разработването на съвместни 
планове за превантивни действия и 
действия при извънредни ситуации.

Обосновка

Не се допуска въвеждането на задължителни разпоредби относно евентуални мерки 
за солидарност или съответно компенсаторни механизми.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящия регламент се създават 
мерки, чиято цел е да гарантират 
сигурността на доставките на газ, като
се осигури правилно и постоянно 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ и като се предвидят извънредни 
мерки, които да бъдат прилагани, 
когато пазарът повече не може да 
осигурява необходимите доставки на 
газ, като бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора на равнище държавите-членки 
и на равнище Общността, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките 
или сериозна и основателна опасност 
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от такива прекъсвания, в дух на 
солидарност между държавите-
членки.

Обосновка

Реалното прекъсване на доставките не следва да бъде единственото основание за 
реакция;  съществуването на сериозна и основателна опасност също следва да бъде 
сигнал за действие. В настоящия регламент следва да се подчертае духът на 
солидарност, в съответствие със заключенията на Европейския съвет, проведен през 
март 2009 г.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – 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, и други клиенти, като 
например малки и средни предприятия, 
училища, болници и други 
институции, предоставящи 
медицински, социални и 
образователни обществени услуги, 
стига те вече да са свързани към 
газоразпределителна мрежа; 

Обосновка

На държавите-членки следва да се предостави възможност да определят списък на 
защитените клиенти на равнище национално законодателство в съответствие с 
нуждите си и да разширяват допълнително обхвата на защитените клиенти, ако 
счетат това за необходимо.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, в рамките на 
правомощията си, изпълнява 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент. Тези мерки включват по-
специално годишната оценка на 
риска, посочена в член 8, параграф 1, 
буква а), и постоянното следене на 
сигурността на доставките на газ на 
равнището на Общността.

Обосновка

Като се има предвид трансграничният характер на газовите кризи, превенцията и 
подготовката следва също така да се организират на равнище Комисия/Общност.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [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. До [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 на други 
заинтересовани страни, както и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, и в 
съответствие с параграф 2 въвежда:

Обосновка

Като се има предвид трансграничният характер на газовите кризи, по-добре е 
превенцията на кризите и подготовката за тях да се организират на равнище на 
Общността. Следва допълнително да се подчертае задължението за консултиране с 
компетентните органи на други държави-членки и с Комисията.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
помежду си и с Комисията с цел да 
гарантират, че техните планове и мерки 
са съгласувани един с друг на 
съответното регионално и общностно
равнище. Консултациите обхващат като 
минимум междусистемните връзки, 
трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки, както и 
договорните ограничения във връзка с 
извършването на трансгранични 
доставки. В хода на консултациите 
трябва да бъде гарантиран 
поверителният характер на 
икономически чувствителните данни.

Обосновка

Като се има предвид трансграничният характер на газовите кризи, превенцията на 
кризите и подготовката за тях следва също така да се организират на общностно 
равнище. Европейската комисия следва да бъде компетентният орган по този въпрос.

Изменение 13

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 

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. Комисията, при 
необходимост след консултации с 
Европейската мрежа от оператори на 
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Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) 
Комисията може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище. 

преносни системи на газ („ENTSO-G“) и 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“), 
може да препоръча или да изиска и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерките за изпълнение на стандартите 
за инфраструктура и доставки, 
предвидени в членове 6 и 7; тези мерки 
включват като минимум плановете за 
изпълнение на стандарта N-1, 
количествата и капацитета, необходими 
за захранване на защитените 
потребители в определените периоди на 
голямо търсене, мерките от страна на 
търсенето, задълженията, наложени на 
предприятията за природен газ и на 
останалите ангажирани органи;

a) мерките за изпълнение на стандартите 
за инфраструктура и доставки, 
предвидени в членове 6 и 7; тези мерки 
включват като минимум плановете за 
изпълнение на стандарта N-1, 
количествата и капацитета, необходими 
за захранване на защитените 
потребители в определените периоди на 
голямо търсене, като се спазват 
разпоредбите на Директива 
2001/42/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху 
околната среда1 и Директива 
85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 
г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда2, мерките от страна на търсенето, 
задълженията, наложени на 
предприятията за природен газ и на 
останалите ангажирани органи;
1. OВ L 197, 21.7.2001 г.,  стp. 30.
2. OВ L 175, 5.7.1985 г.,  стp. 40.
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Изменение 15

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] 
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.

1. До [31 март 2016 г.; 5 години след 
влизането в сила] 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.

Обосновка

От техническа гледна точка е невъзможно да се изгради необходимата 
инфраструктура и да се адаптират целите преносни системи в рамките на три 
години.

Изменение 16

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 

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от четири 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 
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може да бъде 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.

може да бъде 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 четиригодишен срок 
операторът на газопреносната система 
адаптира действието на газопреносната 
система, с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ. Операторът на 
газопреносната система модернизира 
инфраструктурата, за да гарантира, 
че изтичането на метан от 
тръбопроводите и от компресорните 
станции е сведено до минимум.

Обосновка

От техническа гледна точка е невъзможно да се адаптират целите преносни 
системи, с цел да се даде възможност за двупосочни потоци.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО] 
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им. 
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО] 
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им. 
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… . Проучва се 
възможността за съфинансиране на 
подобренията на взаимната 
свързаност от фондове на 
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Общността, по-специално за 
регионите, които се считат за 
„енергийни острови”.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част

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 [30 септември 2010 г.; 6 месеца 
след влизането в сила] Комисията и 
всеки компетентен орган прави оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в ЕС и в държавата-
членка, съответно като:

Обосновка
За компетентните органи задължението за извършване на пълна оценка на рисковете 
означава значителни бюрократични и административни разходи, чийто размер не 
бива да се подценява, без да става ясно дали при извънредни ситуации с общностен 
обхват тези данни могат да доведат до фактическо подобряване на ситуацията.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] Комисията прави 
пълна оценка на рисковете за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността (общностна оценка), 
като взема предвид по-конкретно 
изготвените от всяка държава-
членка оценки на риска и всички 
имащи отношение международни 
обстоятелства.

Обосновка

Оценката на риска на общностно равнище има добавена стойност. Както 
националната оценка, така и общностната оценка на риска се преразглеждат, 
когато възникне значителен или неочакван риск.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Оценка на риска се извършва наново 
всяка година до 30 септември.

Обосновка

Оценката на риска трябва да се извършва по-редовно, за да се предвиждат по-добре 
кризите и да се осигури по-добра подготовка за тях.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 

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

доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ 
или е налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти.

Обосновка

Механизмът за прилагане на мерки при извънредни ситуации следва да бъде по-гъвкав.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява ниво на 
опасност тревога или извънредна 
ситуация. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Обосновка

Държавите-членки и ЕС имат за задача да възстановят сигурността на доставките 
едва при обявяване на ниво на опасност тревога и извънредна ситуация. При ранно 
предупреждение предприятията имат задължението да отстранят прекъсването на 
доставките.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При обявяването на извънредна 
ситуация компетентният орган следва 
предварително определените действия, 
посочени в неговия план за действия 
при извънредна ситуация, и незабавно 
информира Комисията по-специално за 
действията, които възнамерява да 
предприеме в съответствие с член 9, 
параграф 1. Комисията може да свика
Координационната група по природния 
газ. 

5. При обявяването на извънредна 
ситуация компетентният орган следва 
предварително определените действия, 
посочени в неговия план за действия 
при извънредна ситуация, и незабавно 
информира Комисията по-специално за 
действията, които възнамерява да 
предприеме в съответствие с член 9, 
параграф 1. Комисията свиква
Координационната група по природния 
газ.

Обосновка

Необходимо е да се уточнят правомощията на Европейската комисия по отношение 
на управлението на кризи при извънредна ситуация на Общността.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията проверява в срок от три 
календарни дни дали обявяването на 
извънредна 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.
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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 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. Комисията обявява тревога на 
Общността по искане на поне един 
компетентен орган. Комисията 
обявява 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, които не са членове на 
Европейското икономическо 
пространство. Комисията обявява 
също така извънредна ситуация на 
Общността, когато повече от един 
компетентен орган е обявил извънредна 
ситуация и след като извърши проверка 
съгласно член 9, параграф 6.  Комисията 
може да обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднага след обявяването на 
извънредна ситуация на Общността 
Комисията свиква Координационната 
група по природния газ.

2. Веднага след обявяването на тревога 
на Общността или извънредна 
ситуация на Общността Комисията 
свиква Координационната група по 
природния газ.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. При тревога на Общността 
Комисията изисква от 
компетентните органи да 
координират своите действия, за да 
се справят с прекъсване на 
доставките или с изключително 
голямо търсене. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В условията на извънредна ситуация 
на Общността държавите-членки 
гарантират, че трансграничният достъп 
до съоръженията за съхранение се 
поддържа и нямат право да въвеждат 
правни разпоредби, които неоправдано 
ограничават газовия поток към 
засегнатите пазари.

6. В условията на извънредна ситуация 
на Общността държавите-членки 
гарантират, че трансграничният достъп 
до съоръженията за съхранение се 
поддържа и нямат право да въвеждат 
правни разпоредби, които неоправдано 
ограничават газовия поток към 
засегнатите пазари. Комисията 
улеснява прилагането на тези мерки, 
за да се поддържа доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено при прекъсвания в 
доставките и в кризисни ситуации.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б) – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- договорни ограничения по 
отношение на реекспорта.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение II – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработката на плановете за 
превантивни действия и действия при 
извънредни ситуации компетентният 
орган отчита следния ориентировъчен
и неизчерпателен списък от мерки:

При разработката на плановете за 
превантивни действия и действия при 
извънредни ситуации компетентният 
орган отчита ориентировъчния и 
неизчерпателен списък от мерки, който 
е предвиден в настоящото 
приложение. Компетентният орган 
надлежно отчита въздействието на 
предложените мерки върху околната 
среда при разработката на плановете 
за превантивни действия и действия 
при извънредни ситуации и дава 
предпочитание във възможно най-
голяма степен на мерките с най-слабо 
въздействие върху околната среда.

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение II – заглавие „Доставки” – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Улесняване на включването на 
газ от възобновяеми енергийни 
източници в газопроводната 
инфраструктура 

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработката на плановете за 
превантивни действия и действия при 
извънредни ситуации компетентният 
орган обмисля приноса на следните 
мерки само при достигане на ниво 

При разработката на плановете за 
превантивни действия и действия при 
извънредни ситуации компетентният 
орган обмисля приноса на следния 
неизчерпателен списък от мерки само 
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извънредна ситуация: при достигане на ниво извънредна 
ситуация:

Обосновка

При разработката на плановете за превантивни действия и действия при извънредни 
ситуации не могат да бъдат предвиждани никакви задължителни изисквания.
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