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Изменение 23
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 122 от него,

Or. de

Обосновка

Основната цел на предложението е гарантирането на сигурността на доставките на 
газ в кризисни ситуации. За такива „затруднения при снабдяването с определени 
продукти” член 100, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност 
предоставя по-конкретна основа за компетентност. В сравнение със 
съществуващата директива планираните изменения не предполагат промяна на 
правното основание.

Изменение 24
Thomas Ulmer 

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. 

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 25
Thomas Ulmer 

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. Те следва да подобрят 
сигурността на доставките на газ, като 
същевременно гарантират 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. 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.

Or. de

Обосновка

Европейската регулаторна практика следва да предлага на предприятията стимули за нови 
инвестиции.



AM\798998BG.doc PE430.952v01-00

BG

Изменение 26
Justas Vincas Paleckis 

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) За финансиране на инвестициите в 
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".

Or. en

Изменение 27
Justas Vincas Paleckis 

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следователно точното определяне 
на ролите и отговорностите на всички 

(15) Следователно точното определяне 
на ролите и отговорностите на всички 
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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.

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.

Or. en

Изменение 28
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За доброто функциониране на 
пазара е от основно значение от страна 
на предприятия за природен газ навреме 
да бъдат направени необходимите 
инвестиции в местно производство и 
инфраструктура като междусистемни 
връзки, оборудване, позволяващо по 
газопроводите физически да има 
двупосочен поток, съоръжения за 
съхранение и регазификация на 
втечнен природен газ, като се отчита 
възможността за прекъсване на 
доставките като това от януари 2009 г.

(17) За доброто функциониране на 
пазара е от основно значение от страна 
на предприятия за природен газ навреме 
да бъдат направени необходимите 
инвестиции в местно производство и 
инфраструктура като междусистемни 
връзки или оборудване, позволяващо по 
газопроводите физически да има 
двупосочен поток, като се отчита 
възможността за прекъсване на 
доставките като това от януари 2009 г.

Or. de

Обосновка

С изключение на възможността за двупосочен поток не може да има точно посочване 
на естеството на инвестициите в инфраструктура. Това би обременило несъразмерно 
евентуални нови доставчици и малки предприятия.
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Изменение 29
Justas Vincas Paleckis 

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-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. 

Or.   en

Изменение 30
Thomas Ulmer

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 

(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 
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солидарност, в т.ч. мерки като 
търговски споразумения между 
предприятия за природен газ, 
компенсаторни механизми, увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от 
съоръженията за съхранение. Мерките 
за солидарност могат да бъдат особено 
уместни между държави-членки, на 
които Комисията препоръчва да въведат 
съвместни планове за превантивни 
действия или за действия при 
извънредни ситуации на регионално 
ниво.

солидарност, в т.ч. мерки като 
търговски споразумения между 
предприятия за природен газ, 
компенсаторни механизми или
увеличен износ на газ. 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 за 
действия при извънредни ситуации.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 31
Bogusław Sonik 

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, държавите-членки следва 
да разработят конкретни мерки за 
солидарност, както се посочва в член 
194, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, в т.ч. мерки като търговски 
споразумения между предприятия за 
природен газ, компенсаторни 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон и в рамките на настоящата 
корекция правното основание за предложението относно мерките за гарантиране на 
сигурността на доставките на газ (COM(2009)0363) беше променено от „стария” 
член 95 (сближаване на законодателството) към „новия” член 194, параграф 2 
(енергетика). 

Изменение 32
Justas Vincas Paleckis 

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, като например 
държавите-членки, които са 
„енергийни острови”, държавите-
членки следва да разработят конкретни 
мерки за солидарност, в т.ч. мерки като 
търговски споразумения между 
предприятия за природен газ,
компенсаторни механизми, увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 
за съхранение. Мерките за солидарност 
могат да бъдат особено уместни между 
държави-членки, на които Комисията 
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действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

препоръчва да въведат съвместни 
планове за превантивни действия или за 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

Or. en

Изменение 33
Justas Vincas Paleckis 

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Тъй като целите на действието да 
гарантира сигурността на доставките на 
газ в Общността не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите-членки и 
следователно, поради мащаба и 
резултата от действието, могат да бъдат 
постигнати по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с определения 
в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(32) Тъй като целите на действието да 
гарантира сигурността на доставките на 
газ в Общността не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите-членки и 
следователно, поради мащаба и 
резултата от действието, могат да бъдат 
постигнати по-добре на регионално или
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора. В съответствие с 
определения в същия член принцип на 
пропорционалност, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. en

Изменение 34
Thomas Ulmer 

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 

(1) „защитени клиенти“ означава всички 
битови клиенти, които вече са свързани 
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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;

към газоразпределителна мрежа;

Or. de

Обосновка

Понятието „уязвим клиент” обхваща основно битови клиенти по смисъла на закона 
за енергетиката и съответно училища и болници. При евентуално разширяване на 
кръга от съответната държава-чланка (както е възможно при тази разпоредба с 
незадължителен характер) трябва да се гарантира, че това не се осъществява в 
ущърб на трети страни (в случая би бил необходим контролен механизъм, например 
чрез включването на координационната група за природен газ). Освен това 
„разпоредбата с незадължителен характер” предполага директива, а не регламент, 
тъй като директивата дава на държавите-членки висока степен на гъвкавост по 
отношение на изпълнението. 

Изменение 35
Justas Vincas Paleckis 

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 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;

Or. en
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Изменение 36
Thomas Ulmer 

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. Сигурността на доставките 
на газ изисква висока степен на 
сътрудничество между тях. 
Настоящият регламент предвижда 
механизъм за реагиране в случай на 
значителен срив на доставките на 
газ, който се състои от три фази. В 
първата фаза се задейства реакцията 
на отделни предприятия, съответно 
на групи от предприятия по 
отношение на прекъсването на 
снабдяването; ако тази реакция се 
окаже недостатъчна, държавите-
членки следва да предприемат мерки 
за преустановяване на прекъсването 
на снабдяването. На равнище на 
Общността следва да бъдат 
предприети съответни мерки едва 
тогава, когато предприетите в двете 
първи фази мерки не дават никакъв 
резултат. Следва да се отдава 
предпочитание на трансгранични 
регионални решения.

Or. de

Обосновка

Тук следва да се подчертае отново йерархичната последователност на отделните 
участници. В една разпоредба, в която се изброяват задачите и отговорностите на 
отделните участници, следва да бъде включен и тристепенният механизъм на 
Общността. (Сравни съображение 18 от досегашната Директива №2004/67).
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Изменение 37
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията координира 
компетентните органи на 
общностно равнище чрез 
Координационната група по 
природния газ, по-специално в случай 
на извънредна ситуация на Общността.

4. В случай на извънредна ситуация на 
Общността „Координационната група 
по природния газ” координира 
сътрудничеството в съответствие с 
член 11. В случай на извънредна 
ситуация на Общността 
„Координационната група по 
природния газ” свиква група за 
управление при кризи в съответствие 
с член 10, параграф 3. Номинирането 
на участниците се извършва от 
заинтересованите държави-членки.

Or. de

Обосновка

Последната газова криза показа, че представителите на газовия отрасъл са в 
състояние да намерят бързо и ефикасно решение на прекъсването на снабдяването. 
По тази причина трябва да е възможно да се разчита на една изпитана в кризисни 
ситуации организационна структура.

Изменение 38
Justas Vincas Paleckis 

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, индустриалните клиенти и 
други участници, и регулаторния орган, 
когато последният не е компетентният 
орган, въвежда:
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Or. en

Изменение 39
Thomas Ulmer 

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 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. При извършване на 
тази дейност трябва да бъде 
гарантиран поверителният характер 
на икономически чувствителни 
данни.

Or. de

Обосновка

Задълженията за предоставяне на информация засягат поверителлни данни на 
предприятията. Поради тази причина е необходимо, при всяка възможност, данните 
да се предоставят в обобщен вид, за да бъдат защитени тайните на предприятията..

Изменение 40
Justas Vincas Paleckis

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 

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
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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.

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, както и 
договорните ограничения във връзка с 
извършването на трансгранични 
доставки. 

Or. en

Изменение 41
Thomas Ulmer

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, Координационната група 
по природния газ 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“) 
Координационната група по 
природния газ може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище.

Or. de

Обосновка

Последната газова криза показа, че представителите на газовия отрасъл са в 
състояние да намерят бързо и ефикасно решение на прекъсването на снабдяването. 
По тази причина трябва да е възможно да се разчита на една изпитана в кризисни 
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ситуации организационна структура.

Изменение 42
Justas Vincas Paleckis 

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“) и 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) при 
необходимост Комисията може да 
препоръча или да изиска и въвеждането 
на общ план на регионално равнище.

Or. en

Изменение 43
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган публикува 
своите планове, включително техните 
изменени в съответствие с параграф 6 
версии и уведомява за тях своевременно 
Комисията.

5. Компетентният орган публикува 
своите планове, включително техните 
изменени в съответствие с параграф 6 
версии и уведомява за тях своевременно 
Координационната група по 
природния газ.

Or. de

Обосновка

Последната газова криза показа, че представителите на газовия отрасъл са в 
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състояние да намерят бързо и ефикасно решение на прекъсването на снабдяването. 
По тази причина трябва да е възможно да се разчита на една изпитана в кризисни 
ситуации организационна структура.

Изменение 44
Thomas Ulmer 

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 
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.

6. В сътрудничество с ACER, ENTSO-
G, с Координационната група по 
природния газ и с останалите 
заинтересовани страни и в 
шестмесечен срок, след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове, Комисията извършва 
проверка на плановете на държавите-
членки. Когато Комисията и 
Координационната група по 
природния газ считат, 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, те 
изискват съвместно ревизиране на 
плана. В двумесечен срок след като е 
бил уведомен за искането на 
Комисията, съответният 
компетентен орган изменя плана си и 
уведомява за него Комисията или 
посочва пред Комисията защо се 
противопоставя на искането. В този 
случаи Комисията може да промени 
или да оттегли своето искане. Ако в 
двумесечен срок Комисията реши да 
не изменя или оттегля искането си, 
компетентният орган изпълнява 
искането на Комисията в тримесечен 
срок, след като е бил уведомен за 
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решението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Координационната група по природния газ трябва да бъде включвана по-активно в 
европейските задачи по координиране и в трансграничния информационен обмен. 
Идеята за Координационната група по природния газ се доказа в последната руско-
украинска газова криза. 

Изменение 45
Thomas Ulmer 

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 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.

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от три години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
компетентните органи решат, че 
допълнителният двупосочен поток в 
заинтересованите държави-членки не 
спомага за изпълнението на 
стандарта N-1. Това решение може да 
бъде преразгледано, ако настъпи 
промяна в обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по разходно ефективен начин 
и трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 
стандарта, определен в член 7. В 
посочения тригодишен срок 
операторът на газопреносната система 
адаптира действието на газопреносната 
система с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. de
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Обосновка

Задължителното изграждане на двупосочен поток не е уместно. Обратните потоци 
следва да бъдат изграждани единствено когато те са възможни и необходими за 
прилагането на критерия N-1 (Забележка: до настоящия момент обратните потоци 
не са били отчитани в стандарта N-1) (съответно основаващи се върху 
разглеждането на сценарии; въз основа на стимули с икономически характер).. Други 
теми: изчисляване на разходите и ползите, значителни последствия в задаването на 
референтни стойности/регулирането на стимулите.

Изменение 46
Justas Vincas Paleckis 

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 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.

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 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. Операторът на 
газопреносната система модернизира 
инфраструктурата, за да гарантира, 
че изтичането на метан от 
тръбопроводите и от компресорните 
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станции е сведено до минимум.

Or. en

Изменение 47
Justas Vincas Paleckis 

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) № …/… . Следва да 
бъде проучена възможността за съ-
финансиране на подобренията на 
взаимната свързаност от фондове на
Общността, по-специално за 
регионите, които се считат за 
„енергийни острови”.

Or. en
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Изменение 48
Thomas Ulmer 

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] Комисията и 
всеки компетентен орган прави пълна
оценка на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в ЕС и в държавата-
членка, съответно 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:

Or. de

Обосновка

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

Изменение 49
Justas Vincas Paleckis 

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, индустриалните клиенти и 
другите заинтересовани участници, и 
регулаторният орган, когато той е 
различен от компетентния орган, си 
сътрудничат и предоставят цялата 
необходима информация за оценката на 
риска.

Or. en
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Изменение 50
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за действия при извънредни 
ситуации гарантира, че трансграничният 
достъп до съоръженията за съхранение 
се поддържа и в случай на извънредна 
ситуация. С плана за действия при 
извънредни ситуации не се въвеждат 
мерки, които ненужно ограничават 
газовия поток през границите.

3. Националният план за действия при 
извънредни ситуации гарантира, че 
трансграничният достъп до 
съоръженията за съхранение се 
поддържа и в случай на извънредна 
ситуация. С плана за действия при 
извънредни ситуации не се въвеждат 
мерки, които ненужно ограничават 
газовия поток през границите.

Or. de

Обосновка

Трансграничният достъп до съоръженията за съхранение трябва да бъде гарантиран 
от съответните държави-членки.

Изменение 51
Thomas Ulmer 

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.
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Or. de

Обосновка

Държавите-членки, съответно 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 нарушението на доставките.

Изменение 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Обосновка

Тук трябва да бъдат установени ясни правила за поведение при извънредни сиуции. 
Евентуална разпоредба с незадължителен характер би довела до значителна свобода 
на тълкуването. 

Изменение 53
Justas Vincas Paleckis 

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 6. Комисията проверява в срок от три 
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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.

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.

Or. en

Изменение 54
Thomas Ulmer 

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 може да обяви извънредна 
ситуация на Общността при поискване
или когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 20% 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.

Or. de

Обосновка

Прагът за обявяване на извънредна ситуация на Общността следва да бъде определен 
като загуба на над 20% от денонощния внос на газ от трети държави. Този праг е 
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доказал своята ефективност при досегашното прилагане на директивата.

Изменение 55
Justas Vincas Paleckis 

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 може да обяви ранно 
предупреждение или тревога на 
Общността по искане на 
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. 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.

Or. en

Изменение 56
Justas Vincas Paleckis 

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 ранно 
предупреждение на Общността или 
тревога на Общността Комисията 
може да свика Координационната 
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група по природния газ. Веднага след 
обявяването на извънредна ситуация на 
Общността Комисията свиква 
Координационната група по природния 
газ.

Or. en

Изменение 57
Justas Vincas Paleckis 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 58
Thomas Ulmer 

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 в 
рамките на търговските 
споразумения се поддържа и нямат
право да въвеждат правни разпоредби, 
които неоправдано ограничават газовия 
поток към засегнатите пазари.
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Or. de

Обосновка

С иключение на търговските споразумения, за държавите-членки и техните 
предприятия за природен газ не може да има задължения за достъп до съоръженията 
за съхранение. 

Изменение 59
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

С цел намаляване на бюрокрацията следва да се избягва създаването на допълнителни 
групи за наблюдение на сигурността на доставките, както и въвеждането на 
допълнителни задължения за докладване. Създаването на допълнителна 
мониторингова работна група е излишно, тъй като тези задачи вече се изпълняват на 
национално равнище от предприятията за природен газ и от компетентните органи. 
Освен това не е достатъчно ясна разликата между работна група и координационна 
група по природния газ.
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Изменение 60
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Координационна група по 
природния газ, която да улеснява 
координацията на мерките във връзка 
със сигурността на доставките. Групата 
е съставена от представители на 
компетентните органи, ACER, ENTSO-
G и представителни органи на 
съответната промишленост и 
съответните потребители. Комисията 
взема решение относно състава на 
групата, като гарантира нейната 
представителност и председателства 
групата. Групата приема свой 
процедурен правилник.

1. Създава се Координационна група по 
природния газ, която да улеснява 
координацията на мерките във връзка 
със сигурността на доставките. Групата 
е съставена от представители на 
компетентните органи, ACER, ENTSO-
G и представителни органи на 
съответната промишленост и 
съответните потребители. Държавите-
членки вземат решение относно 
състава на групата, като гарантира 
нейната представителност и 
председателства групата. Групата 
приема свой процедурен правилник.

Or. de

Обосновка

Следва да бъде засилена ролята на експертите от предприятията (диспечери, 
управленски кадри в предприятията и т.н.) в евентуална (регионална) работна група 
по извънредните ситуации. В случай на извънредна ситуация, която изисква бързо 
вземане на решения, са важни възможностите за пряка връзка между тази група и 
координиращите органи (министерства, регулаторен орган, ЕС).

Изменение 61
Thomas Ulmer 

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Координационната група по 
природния газ подпомага Комисията, 
по-специално по въпроси, свързани със:

2. Координационната група по 
природния газ съветва Комисията, по-
специално по въпроси, свързани със:

Or. de
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Обосновка

Трябва да бъде засилена ролята на Координационната група по природния газ.

Изменение 62
Justas Vincas Paleckis 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- договорни ограничения по 
отношение на реекспорта.

Or. en

Изменение 63
Thomas Ulmer 

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 
извънредна ситуация:

При разработката на плановете за 
превантивни действия и действия при 
извънредни ситуации компетентният 
орган обмисля приноса на следните 
мерки само при достигане на ниво 
извънредна ситуация и във връзка с 
това взема предвид следния 
неизчерпателен списък от мерки:

Or. de

Обосновка

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


