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Изменение 7
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. Когато е заплашена 
сигурността на доставките за дадена 
държава-членка, съществува 
категорично рискът мерките, 
разработени едностранно от тази 
държава-членка, да излагат на опасност 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ. Случилото се 
неотдавна показа доколко реален е този 
риск. За да може вътрешният пазар на 
газ да продължи да функционира дори и 
в условия на недостиг в доставките, 
следователно е необходимо да се 
предвиди по-координиран отговор на 
кризите в доставките, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките.

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. Когато е заплашена 
сигурността на доставките за дадена 
държава-членка, съществува 
категорично рискът мерките, 
разработени едностранно от тази 
държава-членка, да излагат на опасност 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ и сигурността 
на защитения и уязвим клиент. 
Случилото се неотдавна показа доколко 
реален е този риск. За да може 
вътрешният пазар на газ да продължи да 
функционира дори и в условия на 
недостиг в доставките, следователно е 
необходимо да се предвиди по-голяма 
солидарност и координация на 
отговора на кризите в доставките, както 
по отношение на превантивните 
действия, така и по отношение на 
реакцията на конкретни случаи на 
прекъсване на доставките.

Or. en

Обосновка

Счита се, че понятието за защита на клиента и солидарност не е изцяло интегрирано 
в настоящото предложение. Тъй като този регламент засяга сигурността на 
доставките на газ, отчитането на защитата на клиента и солидарността между 
държавите-членки е от съществено значение за подготовката на действията в 
отговор на прекъсване на доставките. 
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Изменение 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. Когато е заплашена 
сигурността на доставките за дадена 
държава-членка, съществува 
категорично рискът мерките, 
разработени едностранно от тази 
държава-членка, да излагат на 
опасност правилното функциониране 
на вътрешния пазар на газ. Случилото 
се неотдавна показа доколко реален е 
този риск. За да може вътрешният 
пазар на газ да продължи да 
функционира дори и в условия на 
недостиг в доставките, следователно е 
необходимо да се предвиди по-
координиран отговор на кризите в 
доставките, както по отношение на 
превантивните действия, така и по 
отношение на реакцията на конкретни 
случаи на прекъсване на доставките. 

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. За да може 
вътрешният пазар на газ да продължи да 
функционира дори и в условия на 
недостиг в доставките, следователно е 
необходимо да се предвиди по-
координиран отговор на кризите в 
доставките, както по отношение на 
превантивните действия, така и по 
отношение на реакцията на конкретни 
случаи на прекъсване на доставките. От 
решаващо значение обаче е да не се 
застрашава възможността 
държавите-членки да могат да 
разработват мерки в съответствие 
със специалните си изисквания.

Or. en
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Изменение 9
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. Когато е заплашена 
сигурността на доставките за дадена 
държава-членка, съществува 
категорично рискът мерките, 
разработени едностранно от тази 
държава-членка, да излагат на опасност 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ. Случилото се 
неотдавна показа доколко реален е този 
риск. За да може вътрешният пазар на 
газ да продължи да функционира дори и 
в условия на недостиг в доставките, 
следователно е необходимо да се 
предвиди по-координиран отговор на 
кризите в доставките, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките.

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище Общността, 
обаче държавите-членки все още 
разполагат с голяма свобода на действие 
в избора на мерки. Когато е заплашена 
сигурността на доставките за дадена 
държава-членка, съществува 
категорично рискът мерките, 
разработени едностранно от тази 
държава-членка, да излагат на опасност 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ. Случилото се 
неотдавна показа доколко реален е този 
риск. За да може вътрешният пазар на 
газ да продължи да функционира дори и 
в условия на недостиг в доставките, 
следователно е необходимо да се 
предвиди по-координиран отговор на 
кризите в доставките, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките. Този координиран отговор 
на кризите в доставките, 
превантивните действия и 
реакцията на конкретни случаи на 
прекъсване на доставките следва да се 
предприемат от Координационната 
група по природния газ, която ще бъде 
създадена с настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 10
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Един крупен срив в доставките на газ 
към Общността може да засегне всички 
държави-членки и страни по Договора
за енергийна общност и да доведе до 
големи стопански загуби в цялата 
икономика на Общността. По подобен 
начин прекъсването на доставките на газ 
може да има тежки социални 
последици, по-специално за уязвимите 
групи клиенти.

(6) Един крупен срив в доставките на газ 
към Общността може да окаже 
въздействие върху стратегическите 
интереси на Европейския съюз, като 
засегне  всички държави-членки и 
страни по Договора за енергийна 
общност и да доведе до големи 
стопански загуби в цялата икономика на 
Общността и непряко да окаже 
въздействие върху други прилежащи 
сектори.  По подобен начин 
прекъсването на доставките на газ може 
да има тежки социални последици, по-
специално за уязвимите групи клиенти.

Or. ro

Изменение 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в цялата Общност и 
поставянето на акцент върху 
капацитета за подготовка и 
координация в случай на извънредни 
ситуации представляват съществени 
елементи 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 
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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. 

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. 

Or. ro

Изменение 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 от политическа и 
институционална гледна точка и да 
се  финансират чрез различните 
съществуващи на национално и 
общностно равнище специфични 
инструменти. 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.
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Изменение 13
Toine Manders

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. 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. ENTSO-G 
следва да притежава правомощия за 
вземане на решения и следва да 
координира националните оператори 
на преносни системи. В случай че 
газовите компании откажат да 
направят изискваните инвестиции в 
инфраструктура, ENTSO-G следва да 
има правомощието да се обърне към 
други инвеститори, например 
институционални инвеститори като 
пенсионни фондове и други. 

Or. en
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Изменение 14
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент следва да 
позволи на предприятията за природен 
газ и на техните клиенти да разчитат 
възможно най-дълго на пазарни 
механизми при справянето с 
прекъсванията в доставките. В него 
следва да бъдат предвидени и кризисни 
механизми, които да бъдат използвани, 
когато пазарите вече не са в състояние 
да се справят адекватно с прекъсване в 
доставките на газ. Дори при извънредна 
ситуация с цел смекчаване на ефекта от 
прекъсването на доставките приоритет 
следва да се отдава на пазарните 
инструменти 

(12) Настоящият регламент следва да 
позволи на предприятията за природен 
газ и на техните клиенти да разчитат 
възможно най-дълго на пазарни 
механизми при справянето с 
прекъсванията в доставките. В него 
следва да бъдат предвидени и кризисни 
механизми, които да бъдат използвани, 
когато пазарите вече не са в състояние 
да се справят адекватно с прекъсване в 
доставките на газ. Дори при извънредна 
ситуация с цел смекчаване на ефекта от 
прекъсването на доставките приоритет 
следва да се отдава на пазарните 
инструменти, при условие че не се 
засяга общият интерес на 
потребителите в държавите-членки.

Or. ro

Изменение 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент следва 
да позволи на предприятията за 
природен газ и на техните клиенти да 
разчитат възможно най-дълго на 
пазарни механизми при справянето с 
прекъсванията в доставките. В него
следва да бъдат предвидени и кризисни 
механизми, които да бъдат използвани, 
когато пазарите вече не са в състояние 
да се справят адекватно с прекъсване в 

(12) В настоящия регламент следва да 
бъдат предвидени кризисни механизми, 
които да бъдат използвани, когато 
пазарите вече не са в състояние да се 
справят адекватно с прекъсване в 
доставките на газ. При извънредна 
ситуация с цел смекчаване на ефекта от 
прекъсването на доставките приоритет 
следва да се отдава на инструменти, 
основаващи се на запазване на 



PE430.633v02-00 10/43 AM\796426BG.doc

BG

доставките на газ. Дори при извънредна 
ситуация с цел смекчаване на ефекта от 
прекъсването на доставките приоритет 
следва да се отдава на пазарните
инструменти 

защитата на потребителя. 

Or. en

Обосновка

В член 153 от Договора за създаване на Европейската общност, параграф 2 изрично се 
определя, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при 
определянето и осъществяването на другите политики и действия на Общността”.

Изменение 16
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) След приемането на третия пакет за 
вътрешния енергиен пазар в газовия 
сектор ще се прилагат нови разпоредби, 
с които ще се определят ясни роли и 
отговорности на държавите-членки, 
регулаторите, операторите на преносни 
мрежи и ACER и ще се повиши 
прозрачността на пазара в полза на 
неговото добро функциониране и 
сигурността на доставките.

(13) След приемането на третия пакет за 
вътрешния енергиен пазар в газовия 
сектор ще се прилагат нови разпоредби, 
с които ще се определят ясни роли и 
отговорности на държавите-членки, 
регулаторите, операторите на преносни 
мрежи и ACER и ще се повиши 
прозрачността на пазара в полза на 
неговото добро функциониране,
сигурността на доставките и защитата 
на клиентите.

Or. en

Обосновка

Счита се, че понятието за защита на клиента и солидарност не е изцяло интегрирано 
в настоящото предложение. Тъй като този регламент засяга сигурността на 
доставките на газ, отчитането на защитата на клиента и солидарността между 
държавите-членки е от съществено значение за подготовката на действията в 
отговор на прекъсване на доставките.
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Изменение 17
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Завършването на вътрешния газов 
пазар и действащата конкуренция на 
него предлагат на Общността най-
високо ниво на сигурност на доставките 
за всички държави-членки, при условие 
че на пазара се позволи да работи в 
пълна степен в случай на засягащо част 
от Общността прекъсване на 
доставките, независимо от причината за 
него. За тази цел е необходим 
комплексен и резултатен общ подход 
към сигурността на доставките, особено 
посредством прозрачни и 
недискриминационни политики, 
съвместими с изискванията на пазара, и 
чрез избягване на пазарните 
изкривявания и осуетяването на
пазарните реакции на прекъсванията. 

(14) Завършването на вътрешния газов 
пазар и действащата конкуренция на 
него предлагат на Общността най-
високо ниво на сигурност на доставките 
за всички държави-членки, при условие 
че на пазара се позволи да работи в 
пълна степен в случай на засягащо част 
от Общността прекъсване на 
доставките, независимо от причината за 
него. За тази цел е необходим 
комплексен и резултатен общ подход 
към сигурността на доставките, особено 
посредством прозрачност, 
солидарност и недискриминационни 
политики, съвместими с изискванията 
на пазара, и чрез избягване на пазарните 
изкривявания и осуетяването на 
пазарните реакции на прекъсванията. 

Or. en

Обосновка

Счита се, че понятието за защита на клиента и солидарност не е изцяло интегрирано 
в настоящото предложение. Тъй като този регламент засяга сигурността на 
доставките на газ, отчитането на защитата на клиента и солидарността между 
държавите-членки е от съществено значение за подготовката на действията в 
отговор на прекъсване на доставките.

Изменение 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 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. Ролята на 
държавите-членки и техните 
компетентни органи е ключов 
елемент за гарантиране на 
доставките на газ, по-специално по 
време на прекъсване в доставките и 
кризисни ситуации.

Or. en

Изменение 19
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да бъдат определени 
достатъчно хармонизирани стандарти за 
сигурност на доставките, които да 
обхващат поне ситуацията, която 
възникна през януари 2009 г., и да 
отчитат разликите между държавите-
членки, като не налагат неразумни и 
непропорционални тежести на 
предприятията за природен газ, в т.ч. 
новите участници и малките 
предприятия.

(16) Следва да бъдат определени 
достатъчно хармонизирани стандарти за 
сигурност на доставките, които да 
обхващат поне ситуацията, която 
възникна през януари 2009 г., и да 
отчитат разликите между държавите-
членки, като отчитат 
задълженията, свързани с 
обществени услуги и защитата на 
клиентите (посочени в член 3 от 
Директива 2009/73/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 година относно общите правила 
за вътрешния пазар на природен газ1),
без да налагат неразумни и 
непропорционални тежести на 
предприятията за природен газ, в т.ч. 
новите участници и малките 
предприятия. 
_____
1 OВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 94.
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Or. en

Обосновка

От решаващо значение е да се гарантира, че държавите-членки предприемат мерки 
за защита на всички различни категории клиенти. При изготвянето на стратегически 
планове за сигурността на доставките следва да се отчитат задълженията, 
свързани с обществените услуги, защитата на уязвимия клиент, борбата с 
енергийната бедност, благосъстоянието и здравето на гражданите. 

Изменение 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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. С 
оглед осигуряване на необходимия 
баланс за доброто функциониране на 
пазара в случай на извънредни 
ситуации, държавите-членки могат 
да участват в съвместното 
финансиране на проекти от важно 
значение за избягването на 
евентуално блокиране, въз основа на 
осъществен от Европейската 
комисия подбор.    

Or. ro
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Изменение 21
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени 
потребители като училища и болници в 
случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването.

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени 
потребители като училища и болници в 
случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването, в 
рамките на съвместен 
представителен комитет (съставен 
от представители на Комисията, 
Съвета и Европейския парламент), 
който да представлява единственият 
орган, който централно определя 
потребностите и предлага мерките, 
които следва да се предприемат на 
равнище Европейски съюз в случай, че 
е засегната сигурността на 
доставките. 

Or. ro

Изменение 22
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени 
потребители като училища и 
болници в случаите, когато пазарът не 

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани и предоставяни от 
държавите-членки, особено по 
отношение на битовите потребители, 
уязвимите потребители и 
защитените потребители в случаите, 
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може да продължи да ги захранва. От 
основно значение е мерките, които 
трябва да бъдат предприети по време на 
криза, да са определени преди 
настъпването.

когато пазарът не може да продължи да 
ги захранва. От основно значение е 
мерките, които трябва да бъдат 
предприети по време на криза, по-
специално задълженията, свързани с 
обществени услуги, защитата на 
потребителите, управлението на 
цените и компенсациите, да са 
определени преди настъпването.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че държавите-членки са отговорни за предоставянето 
на газ в случаи, в които пазарът не може да продължи доставките, по специално за 
домакинствата, уязвимите и защитените потребители.  Благосъстоянието на 
гражданите е отговорност на държавата-членка. При изготвянето на 
стратегически планове за кризисно положение е необходимо да се разглеждат 
подробно задълженията, свързани с обществени услуги, защитата на уязвимите 
потребители, борбата срещу енергийната бедност 

Изменение 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени
потребители като училища и болници в 
случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването.

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
защитените потребители като 
домакинствата,училища и болници в 
случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването.

Or. en
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Изменение 24
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени 
потребители като училища и болници 
в случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването. 

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители и болниците, 
както и по отношение на други 
защитени потребители в случаите, 
когато пазарът не може да продължи да 
ги захранва. От основно значение е 
мерките, които трябва да бъдат 
предприети по време на криза, да са 
определени преди настъпването.

Or. en

Обосновка

По време на газова криза следва да се захранват битовите потребители, болниците и 
другите защитени потребители.

Изменение 25
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани, особено по отношение на 
битовите потребители, както и по 
отношение на други защитени 
потребители като училища и болници в 
случаите, когато пазарът не може да 
продължи да ги захранва. От основно 
значение е мерките, които трябва да 
бъдат предприети по време на криза, да 
са определени преди настъпването.

(18) Важно е доставките на газ да бъдат 
поддържани от държавите-членки, 
особено по отношение на битовите 
потребители, други защитени 
потребители като училища и болници и 
уязвимите потребители в случаите, 
когато пазарът не може да продължи да 
ги захранва. От основно значение е 
мерките, които трябва да бъдат 
предприети по време на криза, да са 
определени преди настъпването.

Or. en
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Изменение 26
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При дългосрочното планиране на 
инвестициите в достатъчен 
трансграничен капацитет и друга 
инфраструктура, която да осигури 
способността на системата дългосрочно 
да гарантира сигурност на доставките и 
да отговори на разумните заявки за 
доставки, аспектът сигурност на 
доставките е разработен в 
Директива.../…/EО на Европейския 
парламент и на Съвета [относно общите 
правила за вътрешния пазар на 
природен газ и за отмяна на Директива 
2003/55/EC]. Постигането на 
стандартите за сигурност на 
доставките може да наложи 
преходен период, който да даде 
възможност да бъдат направени 
необходимите инвестиции.
Изготвеният от ENTSO-G и следен от 
ACER десетгодишен план за развитие 
на мрежата е основен инструмент за 
набелязване на необходимите на 
равнище Общността инвестиции.

(20) При дългосрочното планиране на 
инвестициите в достатъчен 
трансграничен капацитет и друга 
инфраструктура, която да осигури 
способността на системата дългосрочно 
да гарантира сигурност на доставките и 
да отговори на разумните заявки за 
доставки, аспектът сигурност на 
доставките е разработен в Директива 
2009/73/EО на Европейския парламент и 
на Съвета [относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ и за 
отмяна на Директива 2003/55/EО]. Тъй 
като настоящият регламент се 
основава на Директива 2009/73/ЕО, 
Директива 2009/73/ЕО следва да бъде 
приложена преди влизането в сила на 
настоящия регламент. Изготвеният от 
ENTSO-G и следен от ACER 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата е основен инструмент за 
набелязване на необходимите на 
равнище Общността инвестиции.

Or. en

Обосновка

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.
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Изменение 27
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Като членове на Групата за 
координация по газа ENTSO-G и ACER 
следва да участват пълноценно в 
процеса на сътрудничество и 
консултации на равнище Общността.

(21) Като членове на Групата за 
координация по газа ENTSO-G и ACER 
следва да участват пълноценно в 
процеса на сътрудничество, откриване 
и формулиране на решения, както и 
консултации на равнище на Общността.

Or. ro

Изменение 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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, държавите-членки следва 
да разработят конкретни мерки за 
солидарност, както се посочва в 
Договора за функционирането на 
Европейския 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 
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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

Обосновка

Необходимо е да се припомни, че Договорът от Лисабон призовава политиката на 
Съюза в областта на енергетиката да бъде провеждана в дух на солидарност.  

Изменение 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регламент има за 
цел да даде възможност на 
предприятията за природен газ и 
компетентните органи на 
държавите-членки да осигуряват 
работещ ефективно вътрешен пазар 
на газ възможно най-дълго време в 
случай на прекъсване на доставките 
преди компетентните органи да 
предприемат мерки за справяне със 
ситуация, при която пазарът повече 
не може да осигурява необходимите 
доставки на газ. Такива извънредни 
мерки следва да отговарят изцяло на 
общностните правила и Комисията 
следва бъде уведомена за тях.

заличава се

Or. en
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Изменение 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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, 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, 
както и да се изрази на практика 
духът на солидарност, залегнал в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

Отразява духа на солидарност между държавите-членки, който следва да съпътства 
всяко действие в случай на трудности при снабдяването с определени продукти в 
областта на енергетиката, както се посочва в Договора от Лисабон.

Изменение 31
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Директива 2009/73/EО

Всички държави-членки имат 
задължението да приложат 
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Директива 2009/73/EО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ  преди влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas. 
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Изменение 32
Zuzana Roithová

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 и болници, които вече 
са свързани към газоразпределителна 
мрежа, и може да обхваща, ако 
съответната държава-членка реши, след
оценка на риска и въздействието, 
извършена от държавата-членка 
съгласно член 8 и като се отчитат 
техническата изпълнимост и 
икономическа оценка на всички 
разходи и ползи за пазара, други 
клиенти, стига те вече да са свързани 
към газоразпределителна мрежа;

Or. en

Обосновка

По време на газова криза следва да се захранват, като защитени потребители, 
битовите потребители и болниците . Ако държава-членка реши да включи и други 
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клиенти освен битовите потребители и болниците, 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 
голяма необходимост от инвестиции и разходи за крайните потребители. 

Изменение 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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, включително уязвими 
клиенти, училища и болници, стига 
те вече да са свързани към 
газоразпределителна мрежа, както и 
малки и средни предприятия, стига те 
вече да са свързани към 
газоразпределителна мрежа, доколкото 
са налице допълнителни запаси;

Or. en

Изменение 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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, малки и средни 
предприятия, училища и болници, 
които вече са свързани към 
газоразпределителна мрежа, и може да 
обхваща, ако съответната държава-
членка реши, всеки от другите 
клиенти, в съответствие с 
обществения интерес, стига те вече да 
са свързани към газоразпределителна 
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мрежа;

Or. en

Обосновка

Увеличава обхвата на регламента до важни клиенти.

Изменение 35
Adam Bielan

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 
малки и средни предприятия, училища и 
болници, стига те вече да са свързани 
към газоразпределителна мрежа;

Or. en

Обосновка

От значение е да се предостави на държавите-членки известна свобода на действие 
относно определянето на „защитените клиенти”.  Този списък не следва да се 
ограничава единствено до специфични клиенти.

Изменение 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „компетентен орган“ означава 
националния регулаторен орган или 
националния правителствен орган, 
определен от държавата-членка за 

(2) „компетентен орган“ означава 
националния регулаторен орган или 
националния правителствен орган, 
определен от държавата-членка за 
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отговорен за сигурността на доставките 
на газ. Това не засяга избора на 
държавите-членки да възложат 
някои от задачите от настоящия 
регламент на други органи, различни 
от компетентния орган. Тези задачи 
се изпълняват под ръководството на 
компетентния орган и се упоменават в 
плановете, посочени в член 4.

отговорен за сигурността на доставките 
на газ. Тези задачи се изпълняват под 
ръководството на компетентния орган и 
се упоменават в плановете, посочени в 
член 4. 

Or. en

Обосновка

Компетентният орган трябва винаги да означава национален регулаторен орган. 
Всяко отклонение нарушава основната функция и целта на съществуването като 
независим орган, който следи за интересите на потребителите.  

Изменение 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 главно задача на държавите-членки 
и компетентните органи на 
държавите-членки. Сигурността на 
доставките на газ е също така задача на 
предприятията за природен газ и 
индустриалните клиенти на 
газоснабдяването, всеки в съответната 
си сфера на отговорност. Сигурността 
на доставките на газ изисква висока 
степен на сътрудничество между тях. 

Or. en

Обосновка

Суверенното право на всяка държава да гарантира своите икономически интереси не 
може да бъде поставено под попечителството на Европейската комисия.
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Изменение 38
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 и солидарност
между тях.

Or. en

Обосновка

Счита се, че понятието за защита на клиента и солидарност не е изцяло интегрирано 
в настоящото предложение. Тъй като този регламент засяга сигурността на 
доставките на газ, отчитането на защитата на клиента и солидарността между 
държавите-членки е от съществено значение за подготовката на действията в 
отговор на прекъсване на доставките.

Изменение 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Мерките, с които ще се гарантира 
сигурността на доставките, са ясно 
определени, прозрачни, 
недискриминационни, подлежат на 
проверка и не изкривяват ненужно 
конкуренцията и резултатното 

(5) Мерките, с които ще се гарантира 
сигурността на доставките, са ясно 
определени, прозрачни, съразмерни, 
недискриминационни, подлежат на 
проверка и отчитат икономическите 
интереси на потребителите.
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функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Член 153 от Договора за създаване на Европейската общност, параграф 2, изрично 
определя, че  „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при 
определянето и осъществяването на другите политики и действия на Общността”.

Изменение 40
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всяка държава-членка се стреми 
към максимална диверсификация на 
маршрутите за доставка на газ и на 
източниците, с цел да се оптимизира 
физическият запас от газ при 
прекъсвания на доставките.

Or. en

Обосновка

За да се постигнат сигурни доставки на газ в Европа и истински вътрешен пазар на 
газ, е важно държавите-членки да се фокусират не само върху газа, но и върху други 
енергийни ресурси.

Изменение 41
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация относно съответните г) информация относно съответните 
задължения за обществена услуга и 
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задължения за обществена услуга. защитата на клиентите (в 
съответствие с посоченото в член 3 
от Директива 2009/73/EО), 
включително мерки на държавите-
членки за защита на клиентите от 
прекомерни увеличения на цените.

Or. en

Обосновка

Изисква се държавите-членки да определят мерки, които ще им позволят да 
защитават клиентите от прекомерни увеличения на цените.  За задълженията за 
обществена услуга и защитата на клиентите има подробно определение в Директива 
2009/73/EО, на която тук може да се направи позоваване.

Изменение 42
Zuzana Roithová

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. 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 тридесет
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
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period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Изменение 43
Toine Manders

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 националната 
преносна мрежа, координирани от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ, с 
правомощия за вземане на решения,
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 двугодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. en
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Изменение 44
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – встъпителен текст

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 предприема 
мерки, за да гарантира доставките на газ 
към защитените клиенти и уязвимите 
клиенти на държавата-членка в случай 
на:

Or. en

Изменение 45
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 задължава  
предприятията за доставка да 
гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

a) изключително ниски температури в 
продължителност на седем 
последователни дни, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
всеки двадесет години; и

a) изключително ниски температури в 
продължителност на седем 
последователни дни, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
всеки двадесет години; и 

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.

Or. en

Обосновка

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards.
The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The 
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reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate 
costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 
years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the 
only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a period of thirty days for 
the supply standard would be more than sufficient to cover all eventualities and would bring 
down costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies 
or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Изменение 46
Zuzana Roithová

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 задължава  
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 пазарни мерки за 
сигурност на доставките на газ.

Or. en

Обосновка

Основна задача на предприятията за доставка следва да бъде гарантирането на 
стандарти при доставките. Тридесетдневен срок е достатъчен, 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. 
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Изменение 47
Toine Manders

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 предприема 
мерки, за да гарантира доставките на газ 
към защитените клиенти и уязвимите 
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 и уязвимите 
потребители, докато това е 
необходимо. 

Or. en

Изменение 48
Marek Siwiec

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти без това да засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ и на цена, 
отчитаща пазарната стойност на 
суровината.

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените и уязвимите клиенти, без 
това да засяга правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ и на цена, отчитаща пазарната 
стойност на суровината, като се 
вземат под внимание солидарността 
между държавите-членки и 
съответните задължения за 
обществена услуга. В случай на криза 
държавите-членки предприемат 
всички мерки за предотвратяване на 
прекомерни увеличения на цените на 
газа за домакинствата, защитените 
и уязвимите клиенти.
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Or. en

Обосновка

Изменение 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти без това да засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ и на цена, 
отчитаща пазарната стойност на 
суровината.

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти, без това да засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ, без да се 
намалява защитата на 
икономическите интереси на 
потребителите и на цена, отчитаща 
обективната пазарна стойност на 
суровината.

Or. en

Обосновка

Член 153 от Договора за създаване на Европейската общност, параграф 2, изрично 
определя, че  „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при 
определянето и осъществяването на другите политики и действия на Общността”.

Изменение 50
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти без това да засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ и на цена, 
отчитаща пазарната стойност на 

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти и уязвимите 
клиенти, без това да засяга правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ и на цена, отчитаща пазарната 
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суровината. стойност на суровината.

Or. en

Изменение 51
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки гарантират, 
че всички клиенти са информирани 
относно представения в параграфи 1 
и 2 стандарт за доставки.

Or. en

Изменение 52
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки покриват 
разходите по необходимите доставки 
на газ към уязвимите клиенти в 
ситуациите, посочени в параграфи 1 и 
2. Държавите-членки сами съставят 
определението за „уязвими клиенти”, 
изискващо се в Директива 2009/73/EО. 

Or. en
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Изменение 53
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – встъпителен текст

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] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка и на последствията от 
предложените мерки, извършвайки 
оценка на риска и въздействието, 
като:

Or. en

Обосновка

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.
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Изменение 54
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални обстоятелства 
и въздействия;

Or. en

Изменение 55
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) взема предвид техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на всички разходи и ползи, 
произтичащи от предложените 
мерки, за пазара.

Or. en

Изменение 56
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за действия при извънредни 
ситуации гарантират, 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 

3. Държавите-членки гарантират, че 
трансграничният достъп до 
съоръженията за съхранение се 
поддържа и в случай на извънредна 
ситуация. Държавите-членки не 
въвеждат мерки, които ненужно 
ограничават газовия поток през 
границите.
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газовия поток през границите.

Or. en

Обосновка

Следва да се разясни, че не само планът за действия при извънредни ситуации, но и 
всеки орган, както и законодателите в държавите-членки, гарантират 
поддържането на трансграничния достъп до съоръженията за съхранение. На 
държавите-членки като цяло не се позволява да въвеждат мерки, които ограничават 
в ненужно голяма степен газовия поток, като по този начин  създават пречки за 
вътрешния пазар.

Изменение 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 58
Marek Siwiec

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 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 поне 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 поне една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно да се обяви извънредна ситуация на Общността, когато само 
една държава-членка е изправена пред криза на доставките.   Тази процедура ще 
позволи по-бърза реакция и, следователно, незабавна помощ за съответната държава-
членка, наред с по-бърз обмен на информация и опит.

Изменение 59
Adam Bielan

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 

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 
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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.

денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
съответно ниво на опасност по 
искане на поне един компетентен орган 
в съответствие с определенията в 
член 9, параграф 2, и след като извърши 
проверка съгласно член 9, параграф 6.  
Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността за конкретно 
засегнати географски региони.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че една от държавите-членки или определен географски регион 
може да се намират в затруднено положение, следва да се предвиди възможността 
за обявяване, в подобни случаи, на съответно ниво на опасност от Общността. 
Необходимата проверка на положението следва да се извършва предварително. 

Изменение 60
Adam Bielan

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 едно от 
трите основни нива на опасност, 
дефинирани в член 9, параграф 2,
Комисията свиква Координационната 
група по природния газ

Or. en

Обосновка

Ако се обяви извънредна ситуация на Общността, може да изглежда твърде късно да се 
предприемат определени мерки, Координационната група по природния газ следва да играе и 
превантивна роля.  
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Изменение 61
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Общността 
някое от действията, предприети от 
някой от компетентните органи или 
предприятия за природен газ, е 
неуместно за справяне с извънредната 
ситуация на Общността или 
представлява сериозна заплаха за 
ситуацията в друга държава-членка, 
Комисията изисква от компетентния 
орган или от предприятието за 
природен газ да внесе промени в това 
действие. 

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Общността 
някое от действията, предприети от 
някой от компетентните органи или 
предприятия за природен газ, е 
неуместно за справяне с извънредната 
ситуация на Общността или 
представлява сериозна заплаха за 
ситуацията в друга държава-членка, 
Комисията изисква от компетентния 
орган да внесе промени в това действие 
или препоръчва на компетентния 
орган да изиска от предприятие за 
природен газ промяна на неговите 
действия.

Or. en

Обосновка

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.
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Изменение 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато Комисията счете, че в 
случай на извънредна ситуация на 
Общността действията, предприети
от компетентните органи или 
предприятията за природен газ, са 
недостатъчни, тя има право на преки 
действия в изпълнение на посочените 
в Приложения II и III  мерки, с цел 
възстановяване на доставките на газ 
за засегнатите пазари.  

Or. en

Обосновка

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Изменение 63
Toine Manders

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-

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-
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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.

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 и може да 
налага задължителни мерки на 
националните оператори на преносни 
мрежи в случаите на извънредни 
ситуации на Общността, за да се 
гарантира доброто функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; преди сключването на нови 
междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират 
Комисията за тях с цел оценка на 
тяхното съответствие със 
законодателството на вътрешния 
пазар;

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; след сключването на нови
междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират 
Комисията за тях;

Or. en

Обосновка

Суверенното право на всяка държава да гарантира своите икономически интереси не 
може да бъде поставено под попечителството на Европейската комисия. Наред с 
това, междуправителствените споразумения са строго държавни въпроси и се 
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сключват само от националните парламенти.

Изменение 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; преди сключването на нови 
междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират 
Комисията за тях с цел оценка на 
тяхното съответствие със 
законодателството на вътрешния пазар; 

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ; преди сключването на нови 
междуправителствени споразумения 
държавите-членки се консултират с 
Комисията за тях с цел оценка на 
тяхното съответствие със 
законодателството на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 66
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б - встъпителен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятията за природен газ
уведомяват Комисията за следното по 
отношение на договорите, сключени с 
доставчици от трети държави:

б) компетентният орган уведомява
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от предприятия 
за природен газ в рамките на тяхната 
територия с доставчици от трети 
държави, в обобщен вид:

Or. en
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Обосновка

Необходимата информация се предоставя от предприятията за природен газ на 
компетентния орган, който я представя на Комисията в обобщен вид, достатъчен за 
целите на Комисията.

Изменение 67
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предприятията за природен газ 
представят пред компетентния 
орган необходимата съгласно буква б) 
информация. 

Or. en

Обосновка

Необходимата информация се предоставя от предприятията за природен газ на 
компетентния орган, който я представя на Комисията в обобщен вид, достатъчен за 
целите на Комисията.


