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Изменение 44
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Природният газ (наричан по-надолу  
„газ“) е основен елемент в енергийното 
снабдяване на Общността, който 
съставлява една четвърт от първичното 
енергийно снабдяване и се използва 
основно за производство на 
електроенергия, за отопление, като 
суровина в индустрията и гориво в 
транспорта.

(1) Природният газ (наричан по-надолу 
„газ“) е основен елемент в енергийното 
снабдяване на Общността, който 
съставлява една четвърт от първичното 
енергийно снабдяване и се използва 
основно за производство на 
електроенергия, за отопление, като 
суровина в индустрията и гориво в 
транспорта. Природният газ е най-
щадящото околната среда изкопаемо 
гориво и същевременно представлява 
надеждно и изпитано решение в 
подкрепа на технологиите за 
възобновяеми енергийни източници в 
периоди на засилено търсене.

Or. el

Изменение 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище на Съюза, 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, 
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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.

така и по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките. При все това, от 
изключително значение е да не се 
излага на риск възможността на 
държавите-членки за разработване на 
мерки, съобразени със специфични за 
тях особености.

Or. en

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(4) При сегашните мерки относно 
сигурността на доставките на газ, 
предприети на равнище на 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, особено по 
отношение на превантивните действия,
като например намаляването на 
потреблението, включването и 
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доставките. свързването на възобновяемите 
енергийни източници с 
електроенергийната мрежа, както и 
по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките.

Or. ro

Обосновка

Превантивните действия са по-евтини и е изключително важно да се намали 
потреблението и да се използват алтернативни източници при всички 
обстоятелства.  Следователно насърчаването на тези мерки трябва да стане 
наложително.

Изменение 47
Zigmantas Balčytis

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 

(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 и основан 
върху солидарността отговор на 
кризите в доставките, както по 
отношение на превантивните действия, 
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конкретни случаи на прекъсване на 
доставките.

така и по отношение на реакцията на 
конкретни случаи на прекъсване на 
доставките.

Or. lt

Изменение 48
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Като се признава централната 
роля на международното 
сътрудничество при гарантирането 
на сигурността на газовите доставки 
за гражданите на държавите-членки 
на ЕС, всички релевантни политики и 
планове за действие на ЕС трябва да 
се основават на принципа на взаимно 
уважение със заинтересованите 
трети държави; решаването на 
всякакви евентуални проблеми следва 
да се търси посредством политически 
диалог и преговори.

Or. en

Изменение 49
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Пътищата на доставка и 
източниците на газ за Общността следва 
да бъдат в подкрепа на сигурността на 
доставките на Общността като цяло и на 
нейните държави-членки поотделно. В 
бъдеще сигурността на доставките ще 

(5) Диверсификацията на пътищата 
на доставка и източниците на газ за 
Общността е от съществено значение 
за засилването на сигурността на 
доставките на Общността като цяло и на 
нейните държави-членки поотделно. В 
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зависи от бъдещото развитие на 
структурата на горивния баланс, 
развитието на производството на 
Общността и на третите държави, 
снабдяващи Общността, инвестициите в 
съоръжения за съхранение и в пътища
на доставка вътре и извън Общността, в 
т. ч. и съоръжения за втечнен природен 
газ.

бъдеще сигурността на доставките ще 
зависи от увеличаването на 
енергийната ефективност, бъдещото 
развитие на структурата на горивния 
баланс, развитието на производството 
на Общността и на третите държави, 
снабдяващи Общността, инвестициите в 
съоръжения за съхранение и в 
диверсификацията на пътищата и 
източниците на доставкa вътре и 
извън Общността, в т. ч. и съоръжения 
за втечнен природен газ. 

Or. ro

Обосновка

Намаляването на потреблението на газ и замяната на газа като основен източник с 
алтернативни източници трябва да се превърне в постоянен приоритет.

Изменение 50
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Пътищата на доставка и източниците 
на газ за Общността следва да бъдат в 
подкрепа на сигурността на доставките 
на Общността като цяло и на нейните
държави-членки поотделно. В бъдеще 
сигурността на доставките ще зависи от 
бъдещото развитие на структурата на 
горивния баланс, развитието на 
производството на Общността и на 
третите държави, снабдяващи 
Общността, инвестициите в 
съоръжения за съхранение и в пътища
на доставка вътре и извън Общността, 
в т. ч. и съоръжения за втечнен 
природен газ.

(5) Пътищата на доставка и източниците 
на газ за Съюза следва да бъдат в 
подкрепа на сигурността на доставките 
на Съюза като цяло и на неговите
държави-членки поотделно. В бъдеще 
сигурността на доставките ще зависи от 
бъдещото развитие на структурата на 
горивния баланс, развитието на 
производството на Съюза и на третите 
държави, снабдяващи Съюза, 
инвестициите в съоръжения за 
съхранение и в диверсификация на 
пътищата и източниците на 
доставка, с особен акцент върху 
Набуко, вътре и извън Съюза, в т. ч. и 
съоръжения за втечнен природен газ. 

Or. en
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Изменение 51
Fiorello Provera, Lara Comi

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, може да се окаже 
реалистичен сценарий. Сривът на 
подобна инфраструктура е един от 
анализите на сценарии, които могат 
да допринесат за извършването на 
оценка на сигурността на доставките
за дадена държава-членка.

Or. en

Обосновка

Въпреки че проектът на регламент съдържа определения за инфраструктура и за 
показатели за доставка в специално отредени за това членове (член 6/Приложение I и 
съответно член 7), продължават да съществуват препратки и връзки между 
предложените показатели. Това води до объркване, поради което проектът на 
регламент следва да се измени така, че да прави ясно разграничение между двата 
вида показатели. Оценката на риска и въздействието включва проиграването на 
различни сценарии на изключително високо търсене и/или прекъсване на доставките, 
като се вземат предвид всички имащи отношение национални и регионални 
обстоятелства. 

Изменение 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. 

(8) Сривът на най-голямата 
газопреносна инфраструктура, т.нар. 
принцип N-1, може да се окаже 
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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. 

реалистичен сценарий. Сривът на 
подобна инфраструктура е един от 
анализите на сценарии, които могат 
да допринесат за извършването на 
оценка на сигурността на доставките
за дадена държава-членка.

Or. en

Обосновка

Въпреки че проектът на регламент съдържа определения за инфраструктура и за 
показатели за доставка в специално отредени за това членове (член 6/Приложение I и 
съответно член 7), продължават да съществуват препратки и връзки между 
предложените показатели. Това води до объркване, поради което проектът на 
регламент следва да се измени така, че да прави ясно разграничение между двата 
вида показатели. Оценката на риска и въздействието включва проиграването на 
различни сценарии на изключително високо търсене и/или прекъсване на доставките, 
като се вземат предвид всички имащи отношение национални и регионални 
обстоятелства. 

Изменение 53
Teresa Riera Madurell

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 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 EС като цяло и 
държавите-членки поотделно е добър 
критерий за първоначална оценка на 
сигурността на доставките на газ, 
както за ЕС като цяло, така и за 
всяка отделна държава-членка.

Or. es
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Обосновка

Тъй като често различни държави-членки са снабдявани от един и същ географски 
източник или посредством една и съща инфраструктура, срив на такава 
инфраструктура или източник би усилил последствията за всички тях, тъй като няма 
да могат да се обърнат за помощ към съседните държави-членки. Следователно е 
необходимо да се извърши оценка на критерия N-1 на равнище ЕС. 

Изменение 54
Gaston Franco

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 анализ на сигурността на 
доставките на газ за всяка държава-
членка. 

Or. en

Обосновка

Принципът N-1, дефиниран в регламента, се отнася единствено до 
инфраструктурите.

Изменение 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 

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

държава-членка и в целия Съюз е от 
основно значение за справяне с 
прекъсванията в доставките. Оценки на 
риска и на въздействието, основани 
на обща методология, следва да 
гарантират ефективното и ефикасно 
изпълнение на минималните критерии 
за сигурността на доставките на газ и
еднакви условия за сигурността на 
доставките на газ, като отчетат 
националните или регионални 
особености, и да създадат значителни 
стимули за изграждане на необходимата 
инфраструктура и подобряване на 
нивото на готовност в случай на криза. 
Мерките от страна на търсенето като 
преминаване на други горива могат да 
се окажат ценни в обезпечаването на 
енергийната сигурност, когато могат да 
се приложат бързо и да намалят 
чувствително търсенето на газ, за да се 
реагира на прекъсване на доставките. 
Следва да се отбележи, обаче, че 
резултатът от преминаването към 
изкопаеми горива би бил по-големи 
емисии на парникови газове. 
Ефективното използване на 
енергията като мярка по отношение 
на търсенето следва да продължава 
да се насърчава. Следва надлежно да 
се отчита въздействието върху 
околната среда на предложените 
мерки по отношение на търсенето и 
снабдяването и да се дава приоритет 
на мерките с най-слабо въздействие 
върху околната среда. Всяка 
инвестиция в инфраструктурата 
следва да се прави при надлежно 
зачитане на околната среда и 
законодателството на Общността в 
тази област.

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
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въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в целия Съюз е от 
основно значение за справяне с 
прекъсванията в доставките. Оценки на 
риска и на въздействието, основани 
на обща методология, следва да 
гарантират ефективното и ефикасно 
изпълнение на минималните критерии 
за сигурността на доставките на газ и
еднакви условия за сигурността на 
доставките на газ, като отчетат 
националните или регионални 
особености, и да създадат значителни 
стимули за изграждане на необходимата 
инфраструктура и подобряване на 
нивото на готовност в случай на криза. 
Мерките от страна на търсенето като 
преминаване на други горива могат да 
се окажат ценни в обезпечаването на 
енергийната сигурност, когато могат да 
се приложат бързо и да намалят 
чувствително търсенето на газ, за да се 
реагира на прекъсване на доставките.

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
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въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в целия Съюз е от 
основно значение за справяне с 
прекъсванията в доставките. Оценки на 
риска и на въздействието, основани 
на обща методология, следва да 
гарантират ефективното и ефикасно 
изпълнение на минималните критерии 
за сигурността на доставките на газ и
еднакви условия за сигурността на 
доставките на газ, като отчетат 
националните или регионални 
особености, и да създадат значителни 
стимули за изграждане на необходимата 
инфраструктура и подобряване на 
нивото на готовност в случай на криза. 
Мерките от страна на търсенето като 
преминаване на други горива могат да 
се окажат ценни в обезпечаването на 
енергийната сигурност, когато могат да 
се приложат бързо и да намалят 
чувствително търсенето на газ, за да се 
реагира на прекъсване на доставките.

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
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въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 58
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Обосновка

Мерките по отношение на търсенето трябва да бъдат постоянна грижа. 
Ефективното използване на енергията, както и диверсификацията на енергийните 
източници не трябва да бъдат важни единствено по време на криза.

Изменение 59
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Наличието на достатъчно газова 
инфраструктура в рамките на една 
държава-членка и в целия Съюз 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, като отчетат 
националните или регионални 
особености, и да създадат значителни 
стимули за изграждане на необходимата 
инфраструктура и подобряване на 
нивото на готовност в случай на криза. 
Мерките от страна на търсенето като 
преминаване на други горива могат да 
се окажат ценни в обезпечаването на 
енергийната сигурност, когато могат да 
се приложат бързо и да намалят 
чувствително търсенето, за да се 
реагира на прекъсване на доставките.

Or. en
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Изменение 60
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Наличието на достатъчна и 
диверсифицирана газова 
инфраструктура в държавите-членки и 
по-специално в регионите, които са 
изолирани от източниците на 
енергийни доставки, е от основно 
значение за справяне с прекъсванията в 
доставките. Общите минимални 
критерии за сигурността на доставките 
на газ следва да осигурят еднакви 
условия за сигурността на доставките на 
газ и да създадат значителни стимули за 
изграждане на необходимата 
инфраструктура и подобряване на 
нивото на готовност в случай на криза. 
Мерките от страна на търсенето като 
преминаване на други горива могат да 
се окажат ценни в обезпечаването на 
енергийната сигурност, когато могат да 
се приложат бързо и да намалят 
чувствително търсенето, за да се 
реагира на прекъсване на доставките.

Or. lt

Изменение 61
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Инвестициите в енергийна 
ефективност следва активно да се 
насърчават в държавите, които са 
доставчици на газ или през които се 
транзитира газ, както и в рамките на 
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ЕС. 

Or. en

Изменение 62
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Поставянето на начало на 
Източноевропейското партньорство 
в областта на енергийната 
ефективност и околната среда следва 
да насърчи разработването на 
конкретни предложения за 
намаляване на търсенето на газ 
посредством подобрения на 
енергийната ефективност, като 
например модернизиране на 
системите за централно отопление в 
Украйна, с което да се допринесе за 
сигурността на доставките на газ за 
ЕС.

Or. en

Изменение 63
Zigmantas Balčytis

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 

(10) Инвестициите в нова газова 
инфраструктура трябва да се 
насърчават активно, по-специално в 
регионите, които са изолирани от 
източниците на енергийни доставки. 
Тези инвестиции биха намалили 
зависимостта от един единствен 
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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.

доставчик и биха гарантирали по-
ефективно сигурността на доставките 
на газ и подобреното 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.

Or. lt

Изменение 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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. Улесняването на 
включването на газ от възобновяеми 
енергийни източници в 
газопроводната инфраструктура 
следва да бъде постоянна грижа. 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 
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трансграничните аспекти. 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. ro

Обосновка

Комисията и Съветът следва да изготвят европейска нормативна уредба, която 
насърчава използването на алтернативни енергийни източници и създава стимули за 
нови инвестиции.   

Изменение 65
Silvia-Adriana Ţicău

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 необходимите 
инвестиции в производство,
инфраструктура и мерки за енергийна 
ефективност на регионално и местно 
равнище 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.

Or. ro
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Обосновка

Инвестициите в по-ефективно потребление на енергия и в алтернативни енергийни 
източници допринасят не само за намаляване на емисиите на CO2, но и за по-слаба 
зависимост от вноса на газ и намаляване на инвестициите в ответни действия при 
криза.   

Изменение 66
Takis Hadjigeorgiou

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 
вземе под внимание националните 
особености на всяка държава-членка в 
областта на природния газ и да 
предостави инструменти, основани 
на гарантирането на защитата на 
потребителите, които да дадат 
приоритет на смекчаването на 
ефекта от прекъсването на доставките. 
При все това, държавите-членки ще 
продължат да носят отговорност за 
собствената си сигурност и ще се 
радват на значителна гъвкавост при 
избора на договорености и 
инструменти за гарантиране на 
сигурността на доставките.

Or. en

Изменение 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(12) Настоящият регламент следва да 
позволи на предприятията за природен 
газ и на техните клиенти да разчитат 
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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 

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 сами по себе си 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

Or. en

Обосновка

По време на първите два етапа на кризата от пазара се очаква в пълна степен да се 
справи с проблема, но по време на реална криза/извънредна ситуация, когато сами по 
себе си пазарните механизми не са достатъчни за справяне с кризата, държавите-
членки следва да бъдат ангажирани. Пазарни и непазарни механизми могат да 
действат успоредно едни на други на етапа на извънредната ситуация.

Изменение 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 сами по себе си 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
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Or. en

Обосновка

По време на първите два етапа на кризата от пазара се очаква в пълна степен да се 
справи с проблема, но по време на реална криза/извънредна ситуация, когато сами по 
себе си пазарните механизми не са достатъчни за справяне с кризата, държавите-
членки следва да бъдат ангажирани. Пазарни и непазарни механизми могат да 
действат успоредно едни на други на етапа на извънредната ситуация.

Изменение 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 сами по себе си 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

Or. en

Обосновка

По време на първите два етапа на кризата от пазара се очаква в пълна степен да се 
справи с проблема, но по време на реална криза/извънредна ситуация, когато сами по 
себе си пазарните механизми не са достатъчни за справяне с кризата, държавите-
членки следва да бъдат ангажирани. Пазарни и непазарни механизми могат да 
действат успоредно едни на други на етапа на извънредната ситуация.
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Изменение 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 сами по себе си 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

Or. en

Обосновка

По време на първите два етапа на кризата от пазара се очаква в пълна степен да се 
справи с проблема, но по време на реална криза/извънредна ситуация, когато сами по 
себе си пазарните механизми не са достатъчни за справяне с кризата, държавите-
членки следва да бъдат ангажирани. Пазарни и непазарни механизми могат да 
действат успоредно едни на други на етапа на извънредната ситуация.

Изменение 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Инвестициите на ЕС в 
собствено производство и 
инфраструктура следва да бъдат 
подкрепени с усилия от страна на 
държавите-членки и Комисията за 
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насърчаване в съседните на ЕС 
държави, в сътрудничество с трети 
държави, на разширяването на 
принципите и нормите на вътрешния 
пазар, както е записано в Договора за 
Енергийната харта. Комисията 
следва да обмисли разширяването на 
Европейската енергийна общност, 
която включва ЕС и държавите от
югоизточна Европа, с включването на 
трети държави, по целесъобразност, 
а също така и по този модел да 
създаде, с оглед осигуряване 
сигурността на доставките, нови 
регионални енергийни пазари като 
Евро-средиземноморската енергийна 
общност.

Or. en

Изменение 72
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С цел повишаване на 
сигурността на доставките на 
природен газ е необходимо също да се 
предвиди поддържането на  
стратегически доставки на природен 
газ в държавите-членки. Във връзка с 
приоритета, който получават 
пазарните инструменти, тези 
доставки следва да се поддържат 
посредством публично-частни 
партньорства.

Or. de

Обосновка

По отношение на сигурността на доставките, не е достатъчно тя просто да бъде 
гарантирана: публично-частните партньорства следва също да доведат до 
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независими и основани на пазара доставки.

Изменение 73
Takis Hadjigeorgiou

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) Вътрешният газов пазар предлага
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, като защитава интересите на 
потребителите 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 потребностите и със 
защитата на потребителите чрез 
упражняване на контрол върху 
цените, които поради намалено 
предлагане и нараснало търсене 
следват тенденция към рязко 
увеличение в периоди на кризи (закон 
за търсенето и предлагането).

Or. el

Изменение 74
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Завършването на вътрешния газов 
пазар и действащата конкуренция на 

(14) Завършването на вътрешния газов 
пазар и действащата конкуренция на 
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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. 

него предлагат на Съюза 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 
Съюза 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 
функционирането на вътрешния 
пазар, и чрез избягване на пазарните 
изкривявания и осуетяването на 
пазарните реакции на прекъсванията.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява, че политиките следва да бъдат съвместими с 
функционирането на вътрешния пазар, вместо с „изискванията” на пазара.

Изменение 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 

(14) Завършването на вътрешния газов 
пазар и действащата конкуренция на 
него предлагат на Съюза 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 
Съюза 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 
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съвместими с изискванията на пазара, 
и чрез избягване на пазарните 
изкривявания и осуетяването на 
пазарните реакции на прекъсванията. 

функционирането на вътрешния 
пазар, и чрез избягване на пазарните 
изкривявания и осуетяването на 
пазарните реакции на прекъсванията.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява, че политиките следва да бъдат съвместими с 
функционирането на вътрешния пазар, вместо с „изискванията” на пазара.

Изменение 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент и за да се избегнат несъвместими компетенции.
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Изменение 77
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент и за да се избегнат несъвместими компетенции.

Изменение 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент и за да се избегнат несъвместими компетенции.

Изменение 79
Algirdas Saudargas

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 предприятията за природен газ 
навреме да бъдат направени 
необходимите инвестиции в местно 
производство и инфраструктура, като 
междусистемни връзки, по-специално 
осигуряващите достъп до 
газопреносната мрежа на ЕС, 
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. 
В случай че необходимите 
междусистемни връзки не са 
жизнеспособни от финансова гледна 
точка за предприятията за природен 
газ, но имат ясна добавена стойност, 
що се отнася до сигурността на 
доставките на газ, Комисията следва 
да предложи подходящи финансови 
стимули, за да се гарантира 
физическото свързване на всички 
държави-членки към газопреносната 
мрежа на ЕС.
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Or. en

Изменение 80
Hannes Swoboda

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 клиенти, както и по 
отношение на ограничен брой 
допълнителни клиенти, по-специално 
клиентите, предоставящи важни 
комунални услуги, които могат да 
бъдат определени от 
заинтересованите държави-членки, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(18) Важно е доставките на газ за 
защитени клиенти да бъдат 
поддържани в случаите, когато пазарът 
сам по себе си 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.
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настъпването.

Or. en

Обосновка

Макар битовите клиенти определено да се нуждаят от защита, евентуалното 
разширяване на категорията защитени клиенти на равнище ЕС е много сложен и 
деликатен въпрос, който изисква точни оценки на въздействието. Освен това 
разширяването на обхвата на категорията защитени клиенти следва да остане право 
на държавата, тъй като неговата целесъобразност и адекватност следва да се 
оценяват в контекста на националните обстоятелства, предимно структурата на 
енергийния микс и важността на природния газ в него. Поради тази причина 
проектът на регламент следва да не разширява задължителната защита в ЕС извън 
домакинствата.

Изменение 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 за 
защитени клиенти да бъдат 
поддържани в случаите, когато пазарът 
сам по себе си 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

Макар битовите клиенти определено да се нуждаят от защита, евентуалното 
разширяване на категорията защитени клиенти на равнище ЕС е много сложен и 
деликатен въпрос, който изисква точни оценки на въздействието. Освен това 
разширяването на обхвата на категорията защитени клиенти следва да остане право 
на държавата, тъй като неговата целесъобразност и адекватност следва да се 
оценяват в контекста на националните обстоятелства, предимно структурата на 
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енергийния микс и важността на природния газ в него. Поради тази причина 
проектът на регламент следва да не разширява задължителната защита в ЕС извън 
домакинствата.

Изменение 83
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За изпълнение на задълженията за 
сигурност на доставките е на 
разположение голям избор от 
инструменти. Тези инструменти следва 
да бъдат използвани съответно в 
национален, регионален и общностен 
контекст, за да се гарантира техният 
последователен и икономически 
ефективен резултат.

(19) За изпълнение на задълженията за 
сигурност на доставките е на 
разположение голям избор от 
инструменти. Тези инструменти следва 
да бъдат използвани съответно в 
национален, регионален и общностен 
контекст, така че да предоставят
сигурност преди всичко на 
потребителите и за да се гарантира 
техният последователен и икономически 
ефективен резултат.

Or. el

Изменение 84
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(22) За да се гарантира най-високо 
равнище на готовност в случай на 
прекъсване на доставките, 
компетентните органи следва да въведат 
планове за действия при извънредни 
ситуации след консултации с 
предприятията за природен газ. Тези 
планове следва да бъдат взаимно 
непротиворечиви. Тяхното съдържание 
следва да се води от най-добите 
практики сред съществуващите планове 
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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. 

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 на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент. Компетентните органи отговарят за създаването на 
плановете, но се консултират с предприятията за природен газ.

Изменение 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 
компетентните органи следва да въведат 
планове за действия при извънредни 
ситуации след консултации с 
предприятията за природен газ. 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 на регионално равнище.

Or. en
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Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент. Компетентните органи отговарят за създаването на 
плановете, но се консултират с предприятията за природен газ. 

Изменение 86
Paul Rübig

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, 
компетентните органи следва да въведат 
планове за действия при извънредни 
ситуации след консултации с 
предприятията за природен газ. 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 на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент. Компетентните органи отговарят за създаването на 
плановете, но се консултират с предприятията за природен газ. 
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Изменение 87
Gaston Franco

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, 
компетентните органи следва да въведат 
планове за действия при извънредни 
ситуации след консултации с 
предприятията за природен газ. 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 на регионално равнище. 

Or. en

Обосновка

Това съображение не е в съответствие с останалия текст на регламента. Плановете 
за действия при извънредни ситуации следва да се създават от компетентните 
органи. 

Изменение 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Съюза, и по-
специално с цел подкрепа на държавите-
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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 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

членки, чиито географски или геоложки 
условия са по-малко благоприятни, 
държавите-членки следва да разработят 
мерки за солидарност. Предприятията 
за природен газ следва да разработят 
мерки, като търговски споразумения, 
които може да включват увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 
за съхранение. Важно е да се поощри 
сключването на предварителни 
споразумения между предприятия за 
природен газ. Предприятията за 
природен газ следва винаги да се 
обезщетяват по честен и справедлив 
начин за мерките, които се изискват 
от тях, в подготовката за извънредна 
ситуация. Задълженията, свързани с 
мерки за солидарност, следва да се 
ограничат до снабдяването с газ на 
битови потребители. 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

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.
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Изменение 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Съюза, и по-
специално с цел подкрепа на държавите-
членки, чиито географски или геоложки 
условия са по-малко благоприятни, 
държавите-членки следва да разработят 
мерки за солидарност. Предприятията 
за природен газ следва да разработят 
мерки, като търговски споразумения, 
които може да включват увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 
за съхранение. Важно е да се поощри 
сключването на предварителни 
споразумения между предприятия за 
природен газ. Предприятията за 
природен газ следва винаги да се 
обезщетяват по честен и справедлив 
начин за мерките, които се изискват 
от тях, в подготовката за извънредна 
ситуация. Задълженията, свързани с 
мерки за солидарност, следва да се 
ограничат до битовите потребители.
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

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.
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Изменение 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

(23) С цел укрепване на солидарността 
между държавите-членки в случай на 
извънредна ситуация на Съюза, и по-
специално с цел подкрепа на държавите-
членки, чиито географски или геоложки 
условия са по-малко благоприятни, 
държавите-членки следва да разработят 
мерки за солидарност. Предприятията 
за природен газ следва да разработят 
мерки, като търговски споразумения, 
които може да включват увеличен 
износ на газ или увеличено 
освобождаване на газ от съоръженията 
за съхранение. Важно е да се поощри 
сключването на предварителни 
споразумения между предприятия за 
природен газ. Предприятията за 
природен газ следва винаги да се 
обезщетяват по честен и справедлив 
начин за мерките, които се изискват 
от тях, в подготовката за извънредна 
ситуация. 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

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; III: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.
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Изменение 91
Silvia-Adriana Ţicău

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 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво.

(23) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз предвижда
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 
действия при извънредни ситуации на 
регионално ниво. 

Or. ro

Обосновка

Важно е да се посочи член 194 от Договора от Лисабон, съгласно който  политиката 
на ЕС в областта на енергетиката следва да се прилага в дух на солидарност.  
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Изменение 92
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Групата за координация по газа, 
създадена с Директива 2004/67/EC от 26 
април 2004 г. относно мерките за
гарантиране сигурността на 
снабдяването с природен газ следва да 
бъде консултант на Комисията с цел 
улесняване на координацията на 
мерките за сигурност на доставките в 
случай на извънредна ситуация, 
засягаща Общността. Тя следва също 
така да следи адекватността и 
целесъобразността на мерките, които 
трябва да бъдат предприемани в 
съответствие с настоящия регламент.

(28) Групата за координация по газа, 
създадена с Директива 2004/67/EC от 26 
април 2004 г. относно мерките за 
гарантиране сигурността на 
снабдяването с природен газ следва да 
бъде консултант на Комисията, когато 
тя обмисля дали е налице извънредна 
ситуация за Общността, и да 
способства за координацията на 
мерките за сигурност на доставките в 
случай на извънредна ситуация, 
засягаща Общността. Тя следва също 
така да следи адекватността и 
целесъобразността на мерките, които 
трябва да бъдат предприемани в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Предвид своя състав, който включва представители на държавите-членки на ЕС, 
енергийната промишленост и потребителите, Групата за координация по газа може 
най-добре да оцени положението с доставките и, в случай на извънредна ситуация на 
Общността, да послужи като платформа за сътрудничество между промишленост, 
държави и Комисията.  Въз основа на своя експертен опит, следователно, групата 
следва да бъде консултирана на по-ранен етап, а именно, когато Комисията преценява 
дали е налице извънредна ситуация на Общността.

Изменение 93
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Настоящият регламент има за 
цел да даде възможност на 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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 сам по себе си повече не 
може да осигурява необходимите 
доставки на газ. Такива извънредни 
мерки следва да отговарят изцяло на 
правилата на Съюза и Комисията и 
Координационната група по 
природния газ следва да бъдат 
уведомени за тях.

Or. en
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Обосновка

На етапа на извънредната ситуация могат да действат както пазарни, така и 
непазарни механизми. Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани 
страни, Координационната група по природния газ се оказва най-добрият форум за 
провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални консултации и 
координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина Координационната 
група по природния газ следва да улесни координацията на мерките във връзка със 
сигурността на доставките. В рамките на този обхват, Комисията следва да 
провежда рутинни консултации с Координационната група по природния газ, в 
съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение 95
Paul Rübig

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.

(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 сам по себе си повече не 
може да осигурява необходимите 
доставки на газ. Такива извънредни 
мерки следва да отговарят изцяло на 
правилата на Съюза и Комисията и 
Координационната група по 
природния газ следва да бъдат 
уведомени за тях.

Or. en

Обосновка

На етапа на извънредната ситуация могат да действат както пазарни, така и 
непазарни механизми. Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани 
страни, Координационната група по природния газ се оказва най-добрият форум за 
провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални консултации и 
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координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина Координационната 
група по природния газ следва да улесни координацията на мерките във връзка със 
сигурността на доставките. В рамките на този обхват, Комисията следва да 
провежда рутинни консултации с Координационната група по природния газ, в 
съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 правилата на 
Съюза и Комисията и 
Координационната група по 
природния газ следва да бъдат 
уведомени за тях.

Or. en

Изменение 97
Zigmantas Balčytis

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 

(29) Настоящият регламент има за цел 
да даде възможност на предприятията за 
природен газ и компетентните органи на 
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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 да бъде 
уведомена за тях.

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 и 
Координационната група по 
природния газ следва да бъдат 
уведомени за тях.

Or. lt

Изменение 98
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по 
отношение на трети държави, като 
работи с държавите производителки 
и държавите, през които се 
транзитира газ, за постигането на 
договорености за справяне с кризисни 
ситуации и гарантиране на стабилен 
газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, Комисията би могла да поеме 
задължение за изпращане на група 
консултанти, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, след провеждане на 
консултации със заинтересованата 
държава-членка и получаване на 
нейното разрешение, а съгласувано с 
участващите трети държави и след 
получаване на разрешение от тях – и 
извън Съюза. 
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способства и посредничи за излизане 
от нея. 

Or. en

Изменение 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, Комисията следва да включи 
„клауза за енергийна сигурност” при
търговията, асоциирането и 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ. Комисията 
следва да координира действията по 
отношение на трети държави, като 
работи с държавите производителки и 
държавите, през които се транзитира 
газ, за постигането на договорености за 
справяне с кризисни ситуации и 
гарантиране на стабилен газов поток 
към Съюза. Комисията следва да има 
правото да изпрати работна група, която 
да наблюдава при кризисни ситуации
газовите потоци вътре в Съюза, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Съюза, като в случай 
на възникване на криза, вследствие на 
затруднения в трета държава, работната 
група способства и посредничи за 
излизане от нея чрез заместник-
председателя на 
Комисията/върховния представител.

Or. en
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Изменение 100
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, особено в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея. 

Or. en

Изменение 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети (30) Тъй като доставките на газ от трети 
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държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея. 

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват, 
Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея. 

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват, 
Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват, 
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Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение 104
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
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консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват, 
Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение 105
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Общността. 
Комисията следва да има правото да 
изпрати работна група, която да 
наблюдава при кризисни ситуации 
газовите потоци вътре в Общността, а 
съгласувано с участващите трети 
държави и извън Общността, като в 
случай на възникване на криза 
вследствие на затруднения в трета 
държава, работната група способства и 
посредничи за излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, в случай на извънредна 
ситуация на Съюза, Комисията, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, следва да 
координира действията по отношение на 
трети държави, като работи с държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, за постигането 
на договорености за справяне с 
кризисни ситуации и гарантиране на 
стабилен газов поток към Съюза. 
Комисията следва да има правото, след 
консултация с Координационната 
група по природния газ, да изпрати 
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея.

Or. en
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Изменение 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Общността, Комисията следва да 
координира действията по отношение 
на трети държави, като работи с 
държавите производителки и 
държавите, през които се транзитира 
газ, за постигането на договорености за 
справяне с кризисни ситуации и 
гарантиране на стабилен газов поток 
към Общността. Комисията следва да 
има правото да изпрати работна група, 
която да наблюдава при кризисни 
ситуации газовите потоци вътре в 
Общността, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Общността, като в случай на 
възникване на криза вследствие на 
затруднения в трета държава, работната 
група способства и посредничи за 
излизане от нея. 

(30) Тъй като доставките на газ от трети 
държави имат централно място за 
сигурността на доставките на газ в 
Съюза, Комисията следва да 
координира неотложните действия
по отношение на трети държави, като 
работи с държавите производителки и 
държавите, през които се транзитира 
газ, за постигането на договорености за 
справяне с кризисни ситуации и 
гарантиране на стабилен газов поток 
към Съюза. Комисията следва да има 
правото да изиска разполагането на
работна група, която да наблюдава при 
кризисни ситуации газовите потоци 
вътре в Съюза, а съгласувано с 
участващите трети държави и извън 
Съюза, като в случай на възникване на 
криза, вследствие на затруднения в 
трета държава, работната група 
способства и посредничи за излизане от 
нея чрез члена на Комисията, 
отговарящ за енергетиката, и 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител.

Or. en

Обосновка

Върховният представител/заместник-председател на Комисията и членът на 
Комисията, отговарящ за енергетиката,следва да участват във всеки етап от 
прилагането на настоящия регламент.  Той/тя трябва по-специално да отговаря за 
посредничеството и преговорите с трети държави и представители на 
промишлеността от името на държавите-членки при кризисни ситуации. 
Членът на Комисията, отговарящ за енергетиката, по-специално следва да 
координира действията на Координационната група по природния газ, с която 
задължително следва да се извършва консултация в случай на кризисна ситуация.
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Изменение 107
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) призовава Комисията да изготви 
предложение за ефективна и 
превантивна защита на 
потребителите от евентуални 
ценови споразумения между 
заинтересованите стопански 
субекти. 

Or. el

Изменение 108
Claude Turmes

Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Договорите относно доставки 
на газ от трети държави не могат да 
включват разпоредби, нарушаващи 
правилата на вътрешния пазар на ЕС, 
по-специално ограничения по 
отношение на реекспорта или клаузи, 
имащи същото действие като т.нар. 
„клаузи за местоназначение”. 

Or. en
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Изменение 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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, като
се осигури правилно и постоянно 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ и като се установят извънредни 
мерки, които да бъдат прилагани, 
когато пазарът повече не може да 
осигурява необходимото снабдяване с 
газ, като бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора на равнище държавите-членки 
и на равнището на Съюза, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките 
или сериозна и основателна опасност 
от такива прекъсвания, в дух на 
солидарност между държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Реалното прекъсване на доставките не следва да бъде единственото основание за 
реакция; съществуването на сериозна и основателна опасност също следва да бъде 
сигнал за действие; В настоящия регламент следва да се подчертае духът на 
солидарност, в съответствие със заключенията на Европейския съвет, проведен през 
март 2009 г., и член 176 А от Договора от Лисабон. Тази солидарност следва да бъде 
от жизнено важно значение за изграждането на обща политика на ЕС в областта на 
енергетиката и следва да бъде развивана както във вътрешен, така и във външен план 
на политическо равнище в диалог с трети държави по време на и извън кризисни 
ситуации по отношение на доставките. 
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Изменение 110
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 111
Takis Hadjigeorgiou

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 

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 винаги ползата за 
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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. 

потребителите бъде прилагана като 
критерий и бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора по прозрачни процедури 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. 

Or. el

Изменение 112
Werner Langen

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 на 
предприятията за природен газ,
държавите-членки, съответните 
регионални органи на сътрудничество 
и на равнището на Общността, както по 
отношение на превантивните действия, 
така и по отношение на реакцията на 
конкретни прекъсвания на доставките.

Or. de

Обосновка

Вместо предложената централна роля на Комисията като координатор в случай на 
криза е необходимо да бъде избран многоетапен подход "отдолу нагоре" (1. 
промишленост 2. държави-членки 3. регионални органи за сътрудничество 4. като 
последна мярка, ЕС) с по-силно участие на предприятията. Последни при прекъсване 
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на доставките ще реагират предприятията за природен газ, тъй като те разполагат 
с капацитета за транспорт, с количествата газ и с информацията относно размера 
на потреблението. Този подход е по-ефективен и не толкова бюрократичен и ще 
гарантира спазване на принципа на субсидиарност.

Изменение 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I:  дружества; II: държави-членки; III: Комисията), вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.
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Изменение 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат единствено в случай на 
остри кризисни ситуации, за които 
държавите-членки изготвят 
подходяща национална рамка за 
осигуряване на доставките на газ.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия следва да определи само минималните общи изисквания на 
равнище ЕС, като даде възможност на държавите-членки да изготвят подходяща 
национална рамка, отчитаща техните специфики и настоящата ситуация. 
Сигурността на доставките действително следва да се разглежда на регионално 
равнище, така че да е съвместима с разпоредбите в третия пакет за либерализация в 
областта на енергетиката.

Изменение 115
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 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, свързани към 
газоразпределителната мрежа;

Or. en
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Обосновка

Изменението трябва да се разглежда заедно с измененията към член 5 и член 8. 
Понятието "защитени клиенти" е пряко свързано със задълженията, поети от всички 
държави-членки, по отношение на солидарността. Даването на широко определение 
носи риск от нарушаване на функционирането на вътрешния пазар и неправомерно 
възползване от ситуацията от страна на държави-членки, ако една държава-членка 
обяви за защитени клиенти много сектори, а друга само домакинствата. Необходимо 
е единно определение. Въпреки това, ако дадена държава-членка има възможността 
да предприеме допълнителни мерки за други сектори, следва да ѝ се позволи да 
направи това (вж. измененият към член 8 и член 5).

Изменение 116
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 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, свързани към 
газоразпределителната мрежа;

Or. en

Обосновка

Определението за защитени клиенти следва да бъде възможно най-ясно формулирано, 
а също и възможно най-ограничено. Ако прекалено голяма група от клиентите са 
защитени, това нито ще допринесе за сигурността на доставките, нито ще е в 
интерес на клиентите.
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Изменение 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 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;

Or. en

Обосновка

Макар битовите клиенти определено да се нуждаят от защита, евентуалното 
разширяване на категорията защитени клиенти на равнище ЕС е много сложен и 
деликатен въпрос, който изисква точни оценки на въздействието. Освен това 
разширяването на обхвата на категорията защитени клиенти следва да остане право 
на държавата, тъй като неговата целесъобразност и адекватност следва да се 
оценяват в контекста на националните обстоятелства, предимно структурата на 
енергийния микс и важността на природния газ в него. Поради тази причина 
проектът на регламент следва да не разширява задължителната защита в ЕС извън 
домакинствата.

Изменение 118
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 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 

(1) „защитени клиенти“ означава всички 
битови клиенти, свързани към 
газоразпределителната мрежа.
Съответните държави-членки могат 
да решат да включат в това понятие 
ограничен брой допълнителни 
клиенти, предоставящи важни 
обществени услуги, но при всяко 



AM\801609BG.doc 61/125 PE438.187v01-00

BG

към газоразпределителна мрежа; положение това разширяване на 
обхвата на понятието не трябва да 
нарушава принципите на европейска 
или регионална солидарност по 
отношение на държави, имащи 
проблеми с доставките.

Or. en

Изменение 119
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 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;

Or. de

Обосновка

Общностните правила следва да бъдат ограничени до клиентите, които няма да 
разполагат с алтернативен избор при прекъсване на доставките и които зависят от 
доставките на газ за основните си потребности. Разширяването на обхвата на 
определението за "защитени клиенти" би накърнило целта на стандарта за доставки, 
който допуска и мерки по отношение на търсенето в плановете за превантивни 
действия и действия в извънредни ситуации. Определение с твърде широк обхват би 
направило защитния механизъм неефективен и би ограничило възможностите за 
мерки по отношение на търсенето.   
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Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 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 училища, болници и 
други учреждения, предоставящи 
спешни услуги или медицински, 
социални и образователни 
обществени услуги, както и 
предприятия, които осигуряват храни 
от първа необходимост за 
населението, стига те вече да са 
свързани към газоразпределителна 
мрежа;

Or. ro

Обосновка

Домакинствата, болниците и другите защитени клиенти следва да продължат да 
бъдат захранвани с газ и по време на криза.

Изменение 121
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 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, свързани към 
газоразпределителна мрежа, и може да 
обхваща, ако съответната държава-
членка реши, клиенти, при които 
природният газ е необходим за 
извършване на основна обществена 
услуга, като малки и средни 
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предприятия, училища или болници;

Or. en

Изменение 122
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 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  
клиенти, свързани към 
газоразпределителна мрежа, които 
съответната държава-членка определя, 
като отчита спецификите на 
енергийния пазар и които отговарят 
на установените критерии, 

Or. en

Обосновка

Определението за защитени клиенти следва да дава възможност за известна 
гъвкавост от страна на държавите-членки, така че те да го приспособят към 
конкретните особености на национално равнище въз основа на ясно определени 
критерии. В случая на Испания, например, използването на газ за производство на 
електроенергия играе значима роля и испанската газопреносна система е разработена 
така, че да може да подкрепя производството на резервна топлоенергия, налагана от 
развитието и интегрирането на възобновяемите енергийни източници.

Изменение 123
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „защитени клиенти“ означава всички 
битови клиенти, които вече са свързани 
към газоразпределителна мрежа, и може 

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

електроцентралите, централите за 
комбинирано производство на енергия 
и инсталациите за централно 
отопление, които са от значение за 
гарантирането на доставките, 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;

Or. de

Обосновка

Предоставянето на топлинна и електрическа енергия за поддържане на основните 
услуги за клиентите се гарантира с оглед на съответните производствени единици.

Изменение 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 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 са свързани към 
газоразпределителна мрежа, и може да 
обхваща, ако съответната държава-
членка реши, и малки и средни 
предприятия, училища и болници, стига 
те да са свързани към 
газоразпределителна мрежа, както и 
газови топлоелектрически централи, 
в случай че са абсолютно необходими 
за доставката на електроенергия на 
такива клиенти;

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се включи позоваване за газовите топлоелектрически централи, за да 
се избегне парадоксалното положение, при което защитени клиенти са захранвани с 
газ, но не и с електроенергия; думата „вече” следва да бъде заличена, тъй като 
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регламентът трябва да се прилага не само за клиенти, които са свързани към мрежа 
в момента на влизане в сила на регламента, но и за тези, които са свързани в момента 
на възникване на криза.

Изменение 125
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 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, които и да е други 
клиенти в съответствие с 
обществения интерес, стига те вече да 
са свързани към газоразпределителна 
мрежа;

Or. en

Изменение 126
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 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 и обществени 
учреждения, стига те вече да са 
свързани към газоразпределителна 
мрежа;
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Or. hu

Обосновка

Следва да е възможно предоставянето на статут на защитен клиент на всяко 
обществено учреждение.

Изменение 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 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:

a) малки и средни предприятия, 
училища и болници, стига те вече да са 
свързани към газоразпределителна 
мрежа, както и 
б) електроцентрали, за ограничено 
количество – определено от 
компетентния орган в зависимост от 
потребностите на национално 
равнище – необходимо, за да се избегне 
прекъсване на доставянето на 
електроенергия за клиентите в 
случай на прекъсване на доставките 
на газ;

Or. en
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Изменение 128
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „компетентен орган” означава 
националния регулаторен орган. Това не 
засяга насоките за общата политика, 
дадени от правителството и нямащи 
отношение към задълженията и 
правомощията на регулаторния орган 
съгласно член 41 от Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ и за 
отмяна на Директива 2003/55/ЕО, и 
избора на държавите-членки да 
възложат някои от задачите от 
настоящия регламент на други 
структури, различни от компетентния 
орган. Тези задачи се изпълняват под 
ръководството на компетентния орган и 
се упоменават в плановете, посочени в 
член 4.

_______________________
1 OВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 94.

Or. en

Обосновка

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.
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Изменение 129
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 2 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „компетентен орган“ означава 
националния правителствен орган, 
определен от държавите-членки за 
отговорен за сигурността на
доставките на газ и/или националния 
регулаторен орган. 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.
Националният правителствен орган 
запазва водещата роля.

Or. de

Обосновка

Поддържането на доставките на газ в период на криза е основната задача на 
държавата. В никакъв случай орган не бива да получава правомощия, които служат 
на интереси в противоречие със сигурността на доставките.

Изменение 130
Takis Hadjigeorgiou

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 

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 
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отговорност. Сигурността на доставките 
на газ изисква висока степен на 
сътрудничество между тях. 

газоснабдяването, всеки в неговата или 
нейната съответна сфера на 
отговорност. Сигурността на доставките 
на газ изисква висока степен на 
сътрудничество между тях. 

Or. en

Изменение 131
Paul Rübig

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, държавите-
членки, Комисията, а също и, по 
целесъобразност, на клиенти, 
различни от защитените клиенти, 
всеки в неговата или нейната съответна 
сфера на отговорност. Сигурността на 
доставките на газ изисква висока степен 
на сътрудничество между тях.

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I:  дружества; II: държави-членки; III: Комисията), вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.

Изменение 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сигурността на доставките на газ е 1. Сигурността на доставките на газ е на 
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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. 

първо място задача на предприятията 
за природен газ. Компетентните
органи на държавите-членки и 
Комисията подкрепят предприятията 
за природен газ, всеки в неговата или 
нейната съответна сфера на 
отговорност. Това изисква висока 
степен на сътрудничество между тях.

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I:  дружества; II: държави-членки; III: Комисията), вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент. Този принцип следва да се възстанови в 
проекта на регламент.

Изменение 133
Francisco Sosa Wagner

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 и Комисията, всеки в 
неговата или нейната съответна сфера 
на отговорност. Сигурността на 
доставките на газ изисква висока степен 
на сътрудничество между тях.

Or. en
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Изменение 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Article 3 – paragraph 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 и 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар 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.

Or. en

Обосновка

Правилното функциониране на вътрешния пазар е необходима предпоставка за 
сигурността на доставките на газ.

Изменение 135
Werner Langen

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 
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значителен срив на доставките на 
газ, който се основава на подход 
"отдолу нагоре". В рамките на 
първия етап се задейства реакцията 
на отделни предприятия за природен 
газ, съответно на групи от такива 
предприятия, по отношение на 
прекъсването на доставките; ако 
тази реакция се окаже недостатъчна, 
държавите-членки следва да 
предприемат мерки за 
преустановяване на прекъсването на 
доставките. На равнище на 
Общността следва да бъдат 
предприети съответни мерки едва 
тогава, когато предприетите по 
време на двата първи етапа  мерки не 
дават никакъв резултат. Следва да се 
отдава предпочитание на 
трансгранични регионални решения.

Or. de

Обосновка

Изменението има за цел да поясни реакцията по отношение на кризисни ситуации в 
съответствие с многоетапния подход "отдолу нагоре" (1. промишленост, 2. държави-
членки, 3. регионални органи за сътрудничество, 4. като последна мярка, съобразно 
необходимото при извънредна ситуация, ЕС). В случай на прекъсване на доставките, 
последни ще реагират предприятията за природен газ, тъй като те разполагат с 
капацитета за транспорт, с количествата газ и с информацията относно размера на 
потреблението.  Този подход е по-ефективен и не толкова бюрократичен и ще 
гарантира спазване на принципа на субсидиарност.

Изменение 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в 

2. Всяка държава-членка определя, при 
условия за прозрачност, независим
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
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настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, въвеждане на планове за 
превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на
сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

на доставките на газ в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска и 
въздействието на всеки две години, 
включително геополитически рискове, 
въвеждане на планове за превантивни 
действия, въвеждане на план за 
действия при извънредни ситуации и 
постоянно следене на сигурността на 
доставките на газ на национално 
равнище. Компетентните органи си 
сътрудничат с цел предотвратяване 
прекъсване на доставките и 
ограничаване на щетите в случай на 
неговото настъпване.

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и въздействието и да анализират положението 
си въз основа на стабилна обща методология, като се отчитат специфичните 
национални условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в 
план за превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които 
подлежат на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни 
планове биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 137
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в 
настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, въвеждане на планове за 
превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на 

2. Всяка държава-членка определя, при 
условия за прозрачност, независим от 
участниците на пазара компетентен 
орган, отговорен за изпълнението на 
мерките за сигурност на доставките на 
газ, предвидени в настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска на 
всеки две години, въвеждане на планове 
за превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
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сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

ситуации и постоянно следене на 
сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

Or. en

Обосновка

Различни държави-членки считат доставките на газ за държавен прерогатив. 
Следователно трябва да продължи да бъде възможно да се повери управлението и 
контролът на доставките на газ на държавните служби, вместо да се делегират 
тези правомощия на специален държавен орган.

Изменение 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в
настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, въвеждане на планове за 
превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на 
сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска и 
въздействието на всеки две години, 
въвеждане на планове за превантивни 
действия, въвеждане на план за 
действия при извънредни ситуации и 
постоянно следене на сигурността на 
доставките на газ на национално 
равнище. Компетентните органи си 
сътрудничат с цел предотвратяване 
прекъсване на доставките и 
ограничаване на щетите в случай на 
неговото настъпване.

Or. en
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Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 139
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на мерките за сигурност 
на доставките на газ, предвидени в 
настоящия регламент. Мерките 
включват оценка на риска на всеки две 
години, въвеждане на планове за 
превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на 
сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

2. Компетентният орган е отговорен 
за изпълнението на мерките за 
сигурност на доставките на газ, 
предвидени в настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска на 
всеки две години, въвеждане на планове 
за превантивни действия, въвеждане на 
план за действия при извънредни 
ситуации и постоянно следене на 
сигурността на доставките на газ на 
национално равнище. Компетентните 
органи си сътрудничат с цел 
предотвратяване прекъсване на 
доставките и ограничаване на щетите в 
случай на неговото настъпване.

Or. en

Обосновка

Продължение на изменението към член 2, параграф 2. В определението се уточнява, че 
националните регулаторни органи са компетентният орган. Следователно трябва да 
се заличи в член 3, параграф 2, че държавите-членки определят компетентния орган.
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Изменение 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съгласно разпоредбите на 
настоящия регламент и предвид член 
176а от Договора, Комисията и 
държавите-членки засилват надзора 
върху сигурността на доставките на 
газ от трети държави и предлагат 
конкретни извънредни мерки в случай 
на прекъсване на доставките.  
Комисията координира системите за 
уреждане на спорове с трети 
държави и ускорява енергийния 
диалог, наред с другото в контекста 
на Енергийната харта и Енергийната 
общност.

Or. nl

Изменение 141
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Отговорностите, определени в 
параграф 2, не засягат 
отговорността на държавите-членки 
за обявяване на извънредна ситуация 
съгласно член 9, параграфи 2 и 3 или, в 
случай на извънредна ситуация, за 
прилагане на извънредните мерки, 
предвидени в плана за действия при 
извънредни ситуации, изготвен 
съгласно член 9. 

Or. en
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Обосновка

Компетентният орган, т.е. националният регулаторен орган, е отговорен за 
осъществяването на по-голямата част от задачите, предвидени в настоящия 
регламент. Въпреки това, в случай на криза политическата отговорност за обявяване 
на извънредна ситуация и предприемане на специфични извънредни мерки в 
съответствие с действията, определени в плана за действие в извънредни ситуации, 
се носи от компетентния министър или правителството на дадена държава-членка. 

Изменение 142
Amalia Sartori, Lara Comi

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. Комисията осигурява координацията
между компетентните органи на 
равнището на Съюза чрез 
Координационната група по природния 
газ, по-специално в случай на 
извънредна ситуация на Съюза.

Or. en

Обосновка

Правомощията на Комисията са насочени към най-висока ефективност на 
действията, без от друга страна да се накърнява възможността на държавите-
членки да идентифицират най-подходящите мерки съгласно конкретното положение 
във всяка държава. Следва да се избягват нарушаването на конкуренцията и 
ограничаването на проектите и инициативите в областта на инфраструктурите на 
държавите-членки и европейските предприятия. Също така, трябва да се признае 
изцяло ролята на Координационната група по природния газ.

Изменение 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

между компетентните органи на 
равнището на Съюза чрез 
Координационната група по природния 
газ, по-специално в случай на 
извънредна ситуация на Съюза.

Or. en

Обосновка

Правомощията на Комисията са насочени към най-висока ефективност на 
действията, без от друга страна да се накърнява възможността на държавите-
членки да идентифицират най-подходящите мерки съгласно конкретното положение 
във всяка държава. Следва да се избягват нарушаването на конкуренцията и 
ограничаването на проектите и инициативите в областта на инфраструктурите на 
държавите-членки и европейските предприятия. Също така, трябва да се признае 
изцяло ролята на Координационната група по природния газ.

Изменение 144
Aldo Patriciello

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. Комисията осигурява координацията
между компетентните органи на 
равнището на Съюза чрез 
Координационната група по природния 
газ, по-специално в случай на 
извънредна ситуация на Съюза.

Or. en

Обосновка

Правомощията на Комисията са насочени към най-висока ефективност на 
действията, без от друга страна да се накърнява възможността на държавите-
членки да идентифицират най-подходящите мерки съгласно конкретното положение 
във всяка държава. Следва да се избягват нарушаването на конкуренцията и 
ограничаването на проектите и инициативите в областта на инфраструктурите на 
държавите-членки и европейските предприятия. Също така, трябва да се признае 
изцяло ролята на Координационната група по природния газ.
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Изменение 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията прилага мерките, 
посочени в настоящия регламент. 
Мерките включват оценка на риска 
на всеки две години, постоянно 
следене на сигурността на 
доставките на газ, както и 
установяване на план за превантивни 
действия и план за действия при 
извънредни ситуации на равнището 
на Съюза.

Or. en

Изменение 146
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, съвместно с 
компетентните органи на 
общностно равнище, предприема 
всички необходими мерки за 
осъществяването и приключването 
във възможно най-кратък срок на 
одобрените от Европейския съюз 
съществуващи проекти за 
диверсификация на пътищата на 
доставка и източниците на газ;

Or. ro

Обосновка

Това се отнася пряко за проекта „Набуко“ –  единственият проект на Европейския 
съюз, който отговаря на всички тези условия.
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Изменение 147
Takis Hadjigeorgiou

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 
функциониране на вътрешния пазар.

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.

Or. en

Изменение 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
функциониране на вътрешния пазар.

5. Мерките, с които ще се гарантира 
сигурността на доставките, са основани 
на оценката на риска и на 
въздействието, извършена в 
съответствие с член 8, ясно 
определени, прозрачни, съразмерни,
недискриминационни, подлежат на 
проверка и не изкривяват ненужно 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
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методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
функциониране на вътрешния пазар.

5. Мерките, с които ще се гарантира 
сигурността на доставките, са основани 
на оценката на риска и на 
въздействието, извършена в 
съответствие с член 8, ясно 
определени, прозрачни, съразмерни,
недискриминационни, подлежат на 
проверка и не изкривяват ненужно 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.
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Изменение 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
функциониране на вътрешния пазар.

5. Мерките, с които ще се гарантира 
сигурността на доставките, са ясно 
определени, прозрачни, съразмерни, 
недискриминационни, подлежат на 
проверка и не изкривяват ненужно, а 
напротив – насърчават конкуренцията 
и резултатното функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Вътрешният пазар и конкуренцията са гаранция за сигурността на доставките на 
газ. 

Изменение 151
Claude Turmes

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 
функциониране на вътрешния пазар.

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 
функциониране на вътрешния пазар.
Съвместно с компетентния орган 
Европейската комисия гарантира, че 
договорите за природен газ, сключени 
между държавите-членки или 
техните предприятия за природен газ 
и трети държави, не съдържат 
клаузи, които имат ефект на клаузи 
за местоназначение. Това не засяга 
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компетентността на органите за 
защита на конкуренцията.
Освен това тези мерки не засягат 
съществуващите пазарни механизми 
на ЕС за емисиите на парникови 
газове по отношение на 
промишлените отрасли, които 
попадат в обхвата на подобни 
механизми.

Or. en

Изменение 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С цел намаляване на 
въздействието на евентуалните 
кризи, породени от прекъсване на 
доставките на газ, държавите-членки 
разработват обща стратегия за 
гарантиране на диверсификацията на 
енергийните източници и на 
пътищата и източниците на 
доставки на газ. 

Or. ro

Обосновка

За да могат действително да намалят своята зависимост от външни източници на 
газ, държавите-членки трябва да се съсредоточават не само върху газа, но и върху 
други енергийни източници. 
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Изменение 153
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Дългосрочни мерки за сигурност на 
доставките на газ
Най-късно една година след влизането 
в сила на настоящия регламент 
Комисията представя доклад, в който 
се съдържат предлаганите 
регулаторни мерки, които биха могли 
да бъдат приложени с цел 
диверсификация, на равнище Съюз, на 
географските източници на газ и 
пътищата на доставка до ЕС. 
Докладът следва да включва 
предложения към различните 
държави-членки за дейности и мерки 
за засилване на сигурността на 
доставките на газ. В доклада трябва 
по-специално да бъде включена оценка 
на ролята на инсталациите за ВПГ. 
Добавя се и преглед на капацитета за 
съхранение на газ в различните 
държави-членки.
В доклада се отправят още 
предложения за засилено регионално 
сътрудничество за изготвяне на 
регионални планове за превантивни 
действия и планове за действия при 
извънредни ситуации. Всяко 
регионално сътрудничество за целите 
на прилагането на настоящия 
регламент се провежда от 
компетентните органи на 
държавите-членки, с участието на 
предприятията за природен газ, 
регулаторните органи и 
промишлените потребители и в 
тясно сътрудничество с Комисията.  
Това регионално сътрудничество 
подкрепя общите задължения за 
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европейска солидарност и не бива да 
ги нарушава.

Or. en

Изменение 154
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Дългосрочни мерки за сигурност на 

доставките на газ
1. До [30 септември 2010 г.; 6 месеца 
след влизането в сила] Комисията 
подготвя основата за механизъм за 
ранно предупреждение в газовия 
сектор. Този механизъм следва да се 
създаде чрез двустранни споразумения 
между ЕС и трети държави за общо 
превантивно и бързо реагиране при 
извънредни ситуации или при заплаха 
от такива. 
2. Комисията въвежда обстоен план, 
включващ подходящи стимули за 
изпълнение на задължението, 
произтичащо от член 6.

Or. en

Изменение 155
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Дългосрочни мерки за сигурност на 



PE438.187v01-00 86/125 AM\801609BG.doc

BG

доставките на газ
Най-късно една година след влизането 
в сила на настоящия регламент 
Комисията представя следните 
доклади:
(i) доклад, в който се съдържат 
предлаганите регулаторни мерки, 
които могат да се приложат с цел 
диверсифициране, на равнище Съюз, 
на географските източници на газ и 
пътищата на доставка до ЕС. В 
доклада трябва по-специално да бъде 
включена оценка на ролята на 
инсталациите за ВПГ.
(ii) доклад, в който се съдържат 
предложения за намаляване на 
търсенето на газ в държавите 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ, по-
специално чрез прилагане на мерки за 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 156
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
1. От държавите-членки се изисква да 
осигурят стратегически доставки на 
природен газ, в рамките на публично-
частни партньорства, за период от 
60 дни до (12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент). 
2. Разходите по поддържането на 
запаси се поемат от съответните 
вносители и производители на 
природен газ и се прехвърлят върху 
крайния потребител.

Or. de
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Обосновка

С цел гарантиране на енергийните доставки в Европейския съюз е необходимо, освен 
съставянето на планове за превантивни действия и за действия при извънредни 
ситуации, осигуряването на задължителни запаси от природен газ в държавите-
членки.

Изменение 157
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Най-късно една година след влизането 
в сила на настоящия регламент, 
Комисията представя, като елемент 
от развитието на дългосрочна 
стратегия за доставки, доклад 
относно инструментите и мерките 
за засилване на диверсификацията на 
източниците на доставки на газ за 
ЕС и на пътищата на доставка към 
Общността. В частност, в доклада 
следва да се разглежда ролята на 
инсталациите за ВПГ . 

Or. de

Обосновка

Извън рамките на регламента следва да се развие дългосрочна стратегия за доставки 
на газ на равнището на ЕС.

Изменение 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [31 март 2011 г.; 12 месеца след 1. До [30 септември 2011 г.; 18 месеца
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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: 

след влизането в сила] въз основа на 
оценка на риска и въздействието, 
извършена в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en

Обосновка

Съставянето на плановете изисква значително усилие за координация, по-специално в 
държавите-членки или регионите, граничещи с многобройни държави-членки. 
Съставянето на плановете само за една година би възпрепятствало провеждането на 
обстойни консултации и осъществяването на ефективна координация със съседните 
самостоятелни единици.

Изменение 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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] въз основа на оценка 
на риска и въздействието, извършена 
в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
газовите генератори, съответните 
организации, представляващи 
интересите на битовите и 
индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en
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Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и въздействието и да анализират положението 
си въз основа на стабилна обща методология.

Следователно, оценката на риска и на въздействието се извършва от всяка държава-
членка в съответствие с общата методология, като същевременно държавата-
членка има възможност да отчете специфичните национални условия и особености, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в планове за превантивни мерки и 
действия при извънредни ситуации. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 160
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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] въз основа на оценка 
на риска и въздействието, извършена 
в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
газовите генератори, съответните 
организации, представляващи 
интересите на битовите и 
индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и въздействието и да анализират положението 
си въз основа на стабилна обща методология. 

Следователно, оценката на риска и на въздействието се извършва от всяка държава-
членка в съответствие с общата методология, като същевременно държавата-
членка има възможност да отчете специфичните национални условия и особености, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в планове за превантивни мерки и 
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действия при извънредни ситуации. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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] въз основа на оценка 
на риска и въздействието, извършена 
в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
газовите генератори, съответните 
организации, представляващи 
интересите на битовите и 
индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.
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Изменение 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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] въз основа на оценка 
на риска и въздействието, извършена 
в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
с предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en

Обосновка

Вместо да установява задължителни стандарти на ЕС, регламентът следва се 
фокусира върху изискването за провеждане на задълбочена оценка на риска и 
въздействието от страна на държавите-членки въз основа на стабилна обща 
методология, като същевременно позволява да се отчетат специфичните национални 
условия и особености, където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за 
превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации, които подлежат 
на преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Подобни планове 
биха могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 163
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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 

1. До [31 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] въз основа на оценка 
на риска и въздействието, извършена 
в съответствие с член 8,
компетентният орган след консултации 
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и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда: 

с предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:

Or. en

Обосновка

Оценка на риска и въздействието се извършва от всяка държава членка при 
изготвянето на планове за превантивни действия и на планове за действия при 
извънредни ситуации, въс основа на обща за ЕС методология, която да позволява на 
държавите-членки да отчитат, по целесъобразност, особени национални 
обстоятелства.

Изменение 164
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До [31 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] компетентният орган 
след консултации с предприятията за 
природен газ, съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти въвежда:

Or. en

Обосновка

За да се гарантира съгласуваност между мерките за сигурност на доставките и 
регулирането на пазара в рамките на компетентността на националните 
регулаторни органи, е необходимо да се засили ролята на последните в подготовката 
на план за превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации.
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Изменение 165
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До [31 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] компетентният орган 
след консултации с предприятията за 
природен газ, съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти въвежда:

Or. en

Изменение 166
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна 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.; 18 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:

Or. en
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Изменение 167
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато регулаторният орган не е 
компетентният орган, 
регулаторният орган бива официално 
включен в процесите на изготвяне на 
план за превантивни действия и план 
за действия при извънредни ситуации. 
Компетентният орган отчита 
сериозно оценките на регулаторния 
орган, особено когато те се отнасят 
до свързани с мрежите въпроси на 
регулирането, по-конкретно до 
разработването на оценка на 
въздействието за изпълнението на 
стандартите за инфраструктура в 
съответствие с член 6 по отношение 
на бъдещото одобряване на тарифите 
и съгласуваността с плановете за 
развитие на мрежите.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира съгласуваност между мерките за сигурност на доставките и 
регулирането на пазара в рамките на компетентността на националните 
регулаторни органи, е необходимо да се засили ролята на последните в подготовката 
на план за превантивни действия и план за действия при извънредни ситуации.

Изменение 168
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато регулаторният орган не е 
компетентният орган, 
регулаторният орган бива официално 
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включен в процесите на изготвяне на 
план за превантивни действия и план 
за действия при извънредни ситуации. 
Компетентният орган отчита 
сериозно оценките на регулаторния 
орган, особено когато те се отнасят 
до свързани с мрежите въпроси на 
регулирането, по-конкретно до 
разработването на оценка на 
въздействието за изпълнението на 
стандартите за инфраструктура в 
съответствие с член 6 по отношение 
на бъдещото одобряване на тарифите 
и съгласуваността с плановете за 
развитие на мрежите.

Or. en

Изменение 169
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) план за действия при извънредни 
ситуации, в който се съдържат мерките, 
които трябва да бъдат предприети за 
смекчаване на последиците от 
прекъсване на доставките на газ. 

б) план за действия при извънредни 
ситуации, в който се съдържат мерките, 
които трябва да бъдат предприети за 
смекчаване на последиците от 
прекъсване на доставките на газ, 
особено за най-уязвимите 
потребители. 

Or. el
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Изменение 170
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
помежду си и с Комисията с цел да 
гарантират, че техните планове и мерки 
са съгласувани един с друг на 
съответното регионално равнище.
Консултациите обхващат като минимум 
междусистемните връзки, по-
конкретно предоставящите достъп 
до газоразпределителната мрежа на 
ЕС, трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки. Координационната 
група по природния газ се информира 
за тези консултации и резултатите 
от тях.

Or. en

Изменение 171
Francisco Sosa Wagner

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, 

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, 
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трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки.

трансграничните доставки, правилата 
за достъп до стратегическо и 
търговско съхранение през граница и 
физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки.

Or. en

Изменение 172
Amalia Sartori, Lara Comi

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 Комисията и с 
Координационната група по 
природния газ, 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.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.
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Изменение 173
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Комисията и с 
Координационната група по 
природния газ, 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.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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, с Комисията и с 
Координационната група по 
природния газ, 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.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 Комисията и с 
Координационната група по 
природния газ, 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 



PE438.187v01-00 100/125 AM\801609BG.doc

BG

газ в двете посоки.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 176
Ioannis A. Tsoukalas

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 Комисията и с 
Координационната група по 
природния газ, 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.

Or. en
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Изменение 177
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Преди да приемат тези планове 
компетентните органи обменят 
информация и провеждат консултации 
помежду си и с Комисията, с 
участието на Координационната 
група по природния газ, 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.

Or. lt

Изменение 178
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

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 
съществуващите и необходимите 
бъдещи междусистемни връзки, 
трансграничните доставки, 
съхранението през граница и 
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газ в двете посоки. физическия капацитет за транспорт на 
газ в двете посоки.

Or. en

Обосновка

За да се подобри сигурността на доставките, консултациите относно плана за 
превантивни действия и плана за действия при извънредни ситуации следва също да 
включват и бъдещи инфраструктурни проекти.

Изменение 179
Fiorello Provera, Lara Comi

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“)) и 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
препоръча и въвеждането на общ план 
на регионално равнище, като дава 
конкретни указания по отношение на 
разпределението на разходите и 
евентуалните субсидии.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се определи по-ясно:  възможността за въвеждане на субсидии 
между страни от един и същи регион;  институционализирането на тези средства, 
без решенията за тях да се вземат от отделни лица; разпределението на разходите, 
произтичащи от гъвкавостта или прилагането на съответните мерки въз основа на 
принципа за солидарност.
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Изменение 180
Paul Rübig

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“) 
Комисията може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище, с който се определят 
региони от гледна точка на 
инфраструктурата, която е от 
значение за сигурността на 
доставките на природен газ.

Or. de

Обосновка

Ако бъдат обособени региони, то това трябва да стане в съответствие с 
инфраструктурата за природен газ и газовите потоци. Съществуващите региони 
(регионални инициативи), първоначално определени от регулаторите, не отговарят 
непременно на изискванията за сигурност на доставките. 

Изменение 181
Gaston Franco

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 

3. По време на процеса, посочен в 
параграф 2, след консултации с 
Европейската мрежа от оператори 
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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. 

на преносни системи на газ („ENTSO-
G“), регулаторите и предприятията 
за природен газ, Комисията може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с 
ENTSO-G, регулаторите и 
предприятията за природен газ, 
Комисията може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище. 

Or. en

Обосновка

Следва да се изброят всички съответни участници за идентифициране на регионални 
области за сътрудничество.

Изменение 182
Amalia Sartori, Lara Comi

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, след 
консултации с Координационната 
група по природния газ, може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
препоръча и въвеждането на общ план 
на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
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национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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, след 
консултации с Координационната 
група по природния газ, може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да
препоръча и въвеждането на общ план 
на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.



PE438.187v01-00 106/125 AM\801609BG.doc

BG

Изменение 184
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки увеличават 
своя капацитет за съхранение на газ. 
Комисията предприема необходимите 
мерки и договаря с държавите-членки 
стартирането на проекти, където е 
възможно от геоложка гледна точка, 
за изграждане на регионални 
съоръжения за съхранение, които ще 
служат като стратегически запаси 
на ЕС по време на криза. Комисията 
следи пряко потреблението на 
съхранявания в тези съоръжения газ. 
Средствата за изграждането на тези 
съоръжения се отпускат от 
бюджета на Общността.

Or. ro

Обосновка

Съоръженията за съхранение на природен газ са приоритет за подобряването на 
положението по време на енергийни кризи. Настоящият вариант на изменението се 
прилага в случаите, когато средствата за изграждането на съоръженията се 
отпускат от бюджета на Общността.

Изменение 185
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите-членки увеличават 
своя капацитет за съхранение на газ. 
Комисията предприема необходимите 
мерки и договаря с държавите-членки 
стартирането на проекти, където е 
възможно от геоложка гледна точка, 
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за изграждане на регионални 
съоръжения за съхранение, които ще 
служат като стратегически запаси 
на ЕС по време на криза. Създават се 
регионални комитети на държавите-
членки, които осигуряват 
управлението на проектите и 
потреблението на съхранявания в 
съоръженията газ. Държавите-
членки, групирани по региони, които 
ще се възползват от запасите в тези 
съоръжения, предоставят 
средствата, необходими за тяхното 
изграждане.

Or. ro

Обосновка

Съоръженията за съхранение на природен газ са приоритет за подобряването на 
положението по време на енергийни кризи. Настоящият вариант на изменението се 
прилага в случаите, когато средствата за изграждането на съоръженията се 
отпускат от бюджета на държавите-членки.

Изменение 186
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да решат 
също така да въведат общи планове на 
регионално равнище вместо или в 
допълнение на отделните национални 
планове. 

4. Държавите-членки могат да решат 
също така да въведат общи планове на 
регионално равнище вместо или в 
допълнение на отделните национални 
планове с помощта на правно 
задължително споразумение между 
компетентните органи. Тези общи 
планове подлежат на същите 
разпоредби и имат същата правна 
сила като националния план.

Or. en
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Обосновка

Трябва да се гарантира, че компетентните (национални) органи, както и всички други 
заинтересовани страни, са обвързани по един и същи начин от регионален план за 
превантивни действия или от план за извънредни ситуации, какъвто би бил случаят, 
ако бъдат приети националните планове.

Изменение 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общият план на регионално 
равнище, изготвен в съответствие с 
параграф 3 или 4, може да бъде 
разработен от заинтересованите 
компетентни органи след 
консултации по въпроси от 
регионален интерес в рамките на 
Координационната група по 
природния газ.

Or. en

Обосновка

Определянето на регионалните граници, които са най-подходящи за разрешаване на 
проблеми със сигурността на доставките, не може да бъде лесно и ясно очертано. 
Конкретното място и равнището на взаимна свързаност между държавите-членки 
не са статични, а и енергийните пазари не винаги отразяват политическите граници. 
Поради това следва да се проучи до каква степен тези региони биха могли да бъдат 
определени най-добре от Координационната група по природния газ след консултации 
с газовата промишленост. Следва да бъде изяснен процесът за създаване на общ план 
на регионално равнище.
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Изменение 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общият план на регионално 
равнище, изготвен в съответствие с 
параграф 3 или 4, може да бъде 
разработен от заинтересованите 
компетентни органи след 
консултации по въпроси от 
регионален интерес в рамките на 
Координационната група по 
природния газ.

Or. en

Обосновка

Определянето на регионалните граници, които са най-подходящи за разрешаване на 
проблеми със сигурността на доставките, не може да бъде лесно и ясно очертано. 
Конкретното място и равнището на взаимна свързаност между държавите-членки 
не са статични, а и енергийните пазари не винаги отразяват политическите граници. 
Поради това следва да се проучи до каква степен тези региони биха могли да бъдат 
определени най-добре от Координационната група по природния газ след консултации 
с газовата промишленост. Следва да бъде изяснен процесът за създаване на общ план 
на регионално равнище.

Изменение 189
Miloslav Ransdorf

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общият план на регионално 
равнище, изготвен в съответствие с 
параграф 3 или 4, може да бъде 
разработен от заинтересованите 
компетентни органи след 
консултации по въпроси от 
регионален интерес в рамките на 
Координационната група по 
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природния газ.

Or. en

Обосновка

Процесът за създаване на общ план на регионално равнище следва да бъде изяснен при 
отчитане на регионалните интереси в рамките на Координационната група по 
природния газ в качеството й на експертен орган, представляващ всички съответни 
заинтересовани участници.

Изменение 190
Gaston Franco

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 
неповерителна версия на своите 
планове, включително техните изменени 
в съответствие с параграф 6 версии и 
уведомява за тях своевременно 
Комисията и Координационната група 
по природния газ.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ е най-добрият 
форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради това 
Координационната група по природния газ следва да участва в определянето на 
регионалните сфери на сътрудничество.
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Изменение 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposal for a regulation
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 
неповерителна версия на своите 
планове, включително техните изменени 
в съответствие с параграф 6 версии и 
уведомява за тях своевременно 
Комисията и Координационната група 
по природния газ. .

Or. en

Обосновка

Публичните версии на плана за превантивни действия и на плана за извънредни 
ситуации не следва да съдържат никаква поверителна информация. Оповестяването 
на поверителна информация може да накърни сериозно изпълнението на договорите, 
да доведе до нарушения на пазара и дори да засегне сигурността на доставките (по-
специално по отношение на необходимостта от съхраняване на преговорните позиции 
на доставчиците на газ от ЕС при воденето на преговори с външни производители).

Изменение 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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 
неповерителна версия на своите 
планове, включително техните изменени 
в съответствие с параграф 6 версии и 
уведомява за тях своевременно 
Комисията и Координационната група 
по природния газ.

Or. en
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Обосновка

Публичните версии на плана за превантивни действия и на плана за извънредни 
ситуации не следва да съдържат никаква поверителна информация. Оповестяването 
на поверителна информация може да накърни сериозно изпълнението на договорите, 
да доведе до нарушения на пазара и дори да засегне сигурността на доставките (по-
специално по отношение на необходимостта от съхраняване на преговорните позиции 
на доставчиците на газ от ЕС при воденето на преговори с външни производители).

Изменение 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
Комисията и Координационната група 
по природния газ.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.
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Изменение 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
Комисията и Координационната група 
по природния газ.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 195
Zigmantas Balčytis

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 
Комисията и Координационната група 
по природния газ.

Or. lt
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Изменение 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

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 шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове 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 или не отговаря на 
разпоредбите на настоящия регламент 
или на други разпоредби от 
законодателството на Съюза, тя 
препоръчва 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 
случай Комисията може да измени 
или оттегли искането си.

В двумесечен срок след като е бил 
уведомен за искането на Комисията 
съответният компетентен орган може 
да измени плана си и да уведоми за него 
Комисията.

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 решението на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Плановете за превантивни действия и плановете за действия при извънредни 
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ситуации се разработват специално и са съобразени със състоянието на пазара в 
национален и регионален мащаб с цел предотвратяване на извънредни ситуации по 
отношение на доставките на газ. Комисията не разполага с прекомерни правомощия 
за оценка на тези планове и не насърчава националните компетентни органи да 
променят своите действия. Такова прехвърляне на пълномощия към Комисията е явно 
несъвместимо с членове 5 и 6 от Директива 2009/73/ЕО, съгласно които държавите-
членки осигуряват наблюдение по въпросите на сигурността на доставките.

Изменение 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

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 шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки. 
Комисията провежда консултации по 
плановете с Координационната група по 
природния газ и останалите 
заинтересовани страни. Когато 
Комисията, след надлежно отчитане 
на становището на 
Координационната група по 
природния газ, счита, че даден план не е 
резултатен по отношение ограничаване 
на рисковете, установени в оценката на 
риска и въздействието, или е в 
противоречие със сценариите за риска 
или с плана на Съюза, или с плановете 
на други държави-членки, или не 
отговаря на разпоредбите на настоящия 
регламент или на други разпоредби от 
законодателството на Съюза, тя 
изисква 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 
случай Комисията може да измени или 

В двумесечен срок след като е бил 
уведомен за искането на Комисията 
съответният компетентен орган изменя
плана си и уведомява за него Комисията 
и Координационната група по 
природния газ или посочва пред 
Комисията защо се противопоставя на 
искането. В този случай Комисията 
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оттегли искането си. може да измени или оттегли искането 
си. 

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 
решението на Комисията.

Ако в двумесечен срок, след 
провеждане на консултации с 
Координационната група по 
природния газ, Комисията реши да не 
изменя или оттегля искането си, 
компетентният орган изпълнява 
искането на Комисията в тримесечен 
срок след като е бил уведомен за 
решението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 198
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

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 

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 Координационната група по 
природния газ и останалите 
заинтересовани страни. Когато 
Комисията, след надлежно отчитане 
на становището на 
Координационната група по 
природния газ, счита, че даден план не е 
резултатен по отношение ограничаване 
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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. 

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 
законодателството на Съюза, тя 
изисква 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 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

В срок от четири месеца след като е 
бил уведомен за искането на Комисията, 
съответният компетентен орган изменя
плана си и уведомява за него Комисията 
и Координационната група по 
природния газ или посочва пред 
Комисията защо се противопоставя на 
искането. В този случай Комисията 
може да измени или оттегли искането 
си.

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 
решението на Комисията. 

Ако в срок от четири месеца, след 
провеждане на консултации с 
Координационната група по 
природния газ, Комисията реши да не 
изменя или оттегля искането си, 
компетентният орган изпълнява 
искането на Комисията в тримесечен 
срок след като е бил уведомен за 
решението на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Предвидените срокове са твърде кратки за постигане на действително помирение
между Комисията и държавите-членки.

Изменение 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
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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.

своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки. 
Комисията провежда консултации по 
плановете с 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 и въздействието, 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 
законодателството на Съюза, тя 
изисква 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 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

В двумесечен срок след като е бил 
уведомен за искането на Комисията 
съответният компетентен орган изменя
плана си и уведомява за него Комисията 
и Координационната група по 
природния газ или посочва пред 
Комисията защо се противопоставя на 
искането. В този случай Комисията 
може да измени или оттегли искането 
си.

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 
решението на Комисията.

Ако в двумесечен срок, след 
провеждане на консултации с 
Координационната група по 
природния газ, Комисията реши да не 
изменя или оттегля искането си, 
компетентният орган изпълнява 
искането на Комисията в тримесечен 
срок след като е бил уведомен за 
решението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
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мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се 
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

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 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 и въздействието, 
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 
законодателството на Съюза, тя 
изисква 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 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

В двумесечен срок след като е бил 
уведомен за искането на Комисията 
съответният компетентен орган изменя
плана си и уведомява за него Комисията 
и Координационната група по 
природния газ или посочва пред 
Комисията защо се противопоставя на 
искането. В този случай Комисията 
може да измени или оттегли искането 
си.

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 

Ако в двумесечен срок, след 
провеждане на консултации с 
Координационната група по 
природния газ, Комисията реши да не 
изменя или оттегля искането си, 
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решението на Комисията. компетентният орган изпълнява 
искането на Комисията в тримесечен 
срок след като е бил уведомен за 
решението на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. Във връзка с това следва да се
провеждат редовни консултации с Координационната група по природния газ.

Изменение 201
Paul Rübig

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 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 
е в противоречие със сценариите за 
риска или с плановете на други 
държави-членки, тя може да призове 
заинтересованите държави-членки да 
координират своите планове.
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Or. de

Обосновка

Оправомощаването на Комисията да изисква промяна на плановете за превантивни 
действия и плановете за действия при извънредни ситуации би било крайна мярка, 
нарушаваща както принципа на субсидиарността, така и принципа на 
пропорционалността, предвидени в член 5 от Договора за ЕО. Като по-умерена мярка, 
Комисията следва да бъде оправомощена единствено да призовава държавите-членки 
да координират своите планове.

Изменение 202
Francisco Sosa Wagner

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 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, 
като например едрите промишлени 
потребители и други икономически 
участници. 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 
законодателството на Съюза, тя 
изисква ревизиране на плана.

Or. en
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Изменение 203
Takis Hadjigeorgiou

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 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. При все 
това държавите-членки трябва да 
имат правото да вземат 
окончателното решение.  

Or. el

Изменение 204
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавите-членки са обвързани 
със съществуващи задължения за 
обществени услуги, свързани със 
сигурността на доставките на газ, 
компетентните органи оповестяват 
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тези задължения в срок от два месеца 
след влизане в сила на настоящия 
регламент и ги актуализират, по 
целесъобразност, след приемането на 
плановете за превантивни действия и 
за действия при извънредни ситуации.

Or. en

Обосновка

Наличието на капацитет за съхранение на газ в ЕС би довело до подобряване на 
енергийната сигурност. По-справедливият достъп до съоръженията за съхранение е 
от решаващо значение за новите участници, за развитието на конкуренцията и за 
подпомагането на енергийната сигурност в Европа. По-голямата прозрачност на 
политиките за съхранение на газ е необходима, за да бъдат избегнати 
нереципрочните договорености, които всъщност биха насърчили предприемането на 
допълнителни протекционистични ответни действия. Улесняването на взаимния 
достъп до пренос и съхранение на газ увеличава сигурността на доставките чрез 
максималното използване на съществуващата инфраструктура.

Изменение 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Компетентният орган 
преразглежда плана за превантивни 
действия и плана за действия при 
извънредни ситуации на всеки две 
години въз основа на изменените 
оценки на риска за сигурността на 
доставките на газ, посочени в член 8.

Or. it

Обосновка

Плановете трябва да се актуализират, наред с другото с оглед на промените в 
оценката на риска.



PE438.187v01-00 124/125 AM\801609BG.doc

BG

Изменение 206
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако държавите-членки са 
обвързани със съществуващи 
задължения за обществени услуги, 
свързани със сигурността на 
доставките, компетентните органи 
оповестяват тези задължения в срок 
от два месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент и ги 
актуализират, по целесъобразност, 
след приемането на плановете за 
превантивни действия и за действия 
при извънредни ситуации.

Or. en

Обосновка

С оглед на увеличаването на прозрачността и навременното изпълнение на третия 
пакет е от решаващо значение получаването на сведения относно по-ранно 
оповестяване на задълженията за обществени услуги.

Изменение 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 a
Общият план на регионално равнище, 
изготвен в съответствие с параграф 3 
или 4, може да бъде разработен от 
заинтересованите компетентни 
органи след консултации по въпроси 
от регионален интерес в рамките на 
Координационната група по 
природния газ.
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Or. en

Обосновка

Определянето на регионалните граници, които са най-подходящи за разрешаване на 
проблеми със сигурността на доставките, не може да бъде лесно и ясно очертано. 
Конкретното място и равнището на взаимна свързаност между държавите-членки 
не са статични, а и енергийните пазари не винаги отразяват политическите граници. 
Поради това следва да се проучи до каква степен тези региони биха могли да бъдат 
определени най-добре от Координационната група по природния газ след консултации 
с газовата промишленост. Следва да бъде изяснен процесът за създаване на общ план 
на регионално равнище.


