
PA\790890BG.doc PE428.268v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2009/0108(COD)

16.10.2009

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

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

Докладчик по становище: Sandra Kalniete



PE428.268v01-00 2/7 PA\790890BG.doc

BG

PA_Legam



PA\790890BG.doc 3/7 PE428.268v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години настъпиха много промени по отношение на сигурността на 
доставките на газ в Европа, като се увеличи зависимостта от вноса и нараснаха 
рисковете за доставките и транзита. Руско-украинската газова криза от януари 2009 г. 
показа, че в Европа все още са необходими инвестиции в областта на инфраструктурата 
и че засилването на пазарната интеграция ще подобри сигурността на доставките. 

Аспектите, свързани със сигурността на доставките при дългосрочното планиране на 
инвестициите за осигуряване на необходимия трансграничен капацитет и друга 
инфраструктура, които да гарантират способността на системата дългосрочно да 
обезпечи сигурността на доставките и да отговори на разумното търсене, се уреждат от 
Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Целта на настоящото предложение е да се следи за наличието на необходимата 
инфраструктура и готовност, за да се предотвратяват случаите на внезапно прекъсване 
на доставките на газ или да се реагира незабавно при такъв проблем. Цели се да се 
гарантира, че при такива обстоятелства вътрешният пазар на газ продължава да 
функционира ефективно възможно най-дълго време и че съществуват ясни механизми 
за координирана реакция спрямо конкретни случаи на прекъсване на доставките.

За да може реакцията да е по-ефективна, Директива 2004/67/EО, която установява 
редица мерки за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ, следва да се 
замени с регламент (по-ефективен сам по себе си, тъй като е пряко приложим), 
съдържащ по-точни норми относно сигурността на доставките и по-добро планиране на 
действията при възникване на извънредни ситуации.  

Въпреки че докладчикът по становище приветства предложението, тя е на мнение, че в 
него могат да се внесат допълнителни подобрения, главно по отношение на въпросите, 
свързани със защитата на потребителите и прилагането на пазарни инструменти по 
време на газова криза. В тази връзка тя предлага изменения в следните направления:

 Лесният достъп до енергия на разумни цени за всички европейски потребители е 
важен приоритет за докладчика по становище. Той трябва да бъде гарантиран 
също така при кризисни ситуации, по-специално за защитените клиенти, като 
трябва по ясен и прагматичен начин да се определи обхватът на това понятие. 
Клиентите трябва да имат необходимата информация относно правото си на 
доставки без прекъсване по време на криза;

 При всяко прекъсване на доставките трябва да има степенувана и координирана 
реакция на равнище предприятия за природен газ, държави-членки и Общността. 
Въпреки че сигурността на доставките на природен газ е обща задача за тези 
предприятия, държавите-членки и Общността, съответните им роли и 
отговорности трябва да бъдат ясно определени;
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 Пазарните инструменти, които се използват в отговор на прекъсване на 
доставките, трябва да имат ясно предимство пред непазарните мерки, до които 
следва да се прибягва единствено като последно средство.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1Проект на законодателна резолюция
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 за 
защитените клиенти да бъдат 
поддържани 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

Изменение 2

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 

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 на 
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и на равнище Общността, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките.

предприятията за природен газ, 
държавите-членки и на равнище  на 
Общността, както по отношение на 
превантивните действия, така и по 
отношение на реакцията на конкретни 
прекъсвания на доставките. 

Or. en

Изменение 3

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, училища и болници, 
стига те вече да са свързани към 
газоразпределителна мрежа, както и 
малки и средни предприятия, при 
условие че те са вече свързани към 
газоразпределителна  мрежа, 
доколкото са налице допълнителни 
запаси;  

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Предприятията за природен газ 
допринасят за постигането на 
целите на настоящия регламент, в 
частност стандарта за 
инфраструктура, посочен в член 6 от 
него, и стандарта за доставки, 
посочен в член 7. 

Or. en
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Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки гарантират, 
че клиентите са информирани 
относно представения в параграф 1 
стандарт за доставки и относно 
всички права на защита като 
потребители, които притежават в 
съответствие с Директива 
2009/73/ЕО. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 - точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) определя приносът на непазарните 
мерки, планирани или с предстоящо 
изпълнение при ниво „Извънредна 
ситуация“ и изброени в приложение ІІІ, 
и се оценява степента, в която за 
справяне с кризата е необходимо 
използването на непазарни мерки, както 
и ефектът от тях и се определят 
процедури за изпълнението им; 
непазарни мерки се използват за 
гарантиране на сигурността на 
доставките на газ само като последно 
средство;

Or. en
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