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Изменение 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за превантивни действия 
съдържа:

1. Планът за превантивни действия 
съдържа:

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

a) мерките за гарантиране на 
сигуростта на доставките на газ, тези 
мерки включват най-малко информация 
относно плановете за изпълнение 
количествата и капацитета, които 
съгласно оценката на риска и на 
въздействието са необходими за 
захранване на защитените потребители 
в определените периоди на голямо 
търсене, мерките от страна на 
търсенето, задълженията, наложени на 
предприятията за природен газ и на 
останалите ангажирани органи;

б) оценката на риска, предвидена в член 
8;

б) резултатите от оценката на риска
и въздействието, предвидена в член 8;

в) превантивните мерки за 
преодоляване на идентифицираните 
рискове;
г) информация относно съответните 
задължения за обществена услуга.

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Изменение 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за превантивни действия 
съдържа:

1. Планът за превантивни действия на 
национално, регионално или 
общностно равнище съдържа:

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

a) мерките за изпълнение на 
стандартите за инфраструктура и 
доставки, предвидени в членове 6 и 7;
тези мерки включват най-малко
информация относно плановете за
изпълнение количествата и капацитета, 
които съгласно оценката на риска и 
на въздействието са необходими за 
захранване на защитените потребители 
в определените периоди на голямо 
търсене, мерките от страна на 
търсенето, задълженията, наложени на 
предприятията за природен газ и на 
останалите ангажирани органи;

б) оценката на риска, предвидена в член 
8;

б) резултатите от оценката на риска
и въздействието, предвидена в член 8;

в) превантивните мерки за преодоляване 
на идентифицираните рискове;

в) превантивните мерки за 
преодоляване на идентифицираните 
рискове;

г) информация относно съответните 
задължения за обществена услуга.

г) информация относно съответните 
задължения за обществена услуга.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия има голяма роля на равнище ЕС в качеството на координатор 
и на сътрудник на държавите-членки в тяхната дейност на национално и регионално 
равнище. Но едновременно с това е очевидно, че поради липсата на подходящи мерки 
Европейската комисия следва да се опита да изготви план за превантивни действия 
на равнище ЕС.
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Изменение 210
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за превантивни действия 
съдържа: 

1. Планът за превантивни действия на 
национално или регионално равнище
съдържа:

Or. en

Обосновка

Поправка на първоначалното изменение в проектодоклада (вж. заедно с изменението 
към член 5.5 нов).

Изменение 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се насърчава диверсификацията на източниците на доставките, за 
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да се намалят рисковете, свързани с прекъсването на доставките от един от тях.

Изменение 212
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ако държавата-членка реши, въз 
основа на оценката на риска, 
определена в член 8, задължения за 
доставяне на газ на клиентите, 
свързани към газоразпределителната 
система, различни от защитените 
клиенти като училищата и 
болниците, при условие че тези 
задължения не засягат техния 
капацитет за доставки на 
защитените клиенти в случай на 
криза, както е определено в член 7.
В случай на извънредна ситуация на 
европейско или регионално равнище, 
съответната държава-членка ще 
носи единствена отговорността за 
доставките на газ към тези 
допълнителни клиенти.

Or. en

Обосновка

Изменението трябва да се разглежда заедно с измененията към член 2 и член 8. 
Понятието "защитени клиенти" е пряко свързано със задълженията, поети от от 
всички държави-членки, по отношение на солидарността. Ако дадена държава-членка 
има капацитет за предприемане на допълнителни мерки за други клиенти, то това 
трябва да бъде позволено (вж. измененията към член 2 и член 8), при условие че 
съответната държава-членка ще носи единствена отговорността за 
допълнителните задължения.
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Изменение 213
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) механизмите, използвани за 
сътрудничество с други държави-
членки за изготвянето на планове за 
превантивни действия на регионално 
равнище;

Or. en

Изменение 214
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Превантивният план за действие 
се основава на общи минимални 
критерии, установени от Комисията, 
при гарантиране на еднакви условия;

Or. en

Изменение 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът за превантивни действия, и 
по-специално действията за 
изпълнение на стандарта за 
инфраструктура, предвиден в член 6, е 
на основата на и в съответствие с 
десетгодишния план за развитие на 

2. Планът за превантивни действия е в 
съответствие с десетгодишния план за 
развитие на мрежата, който се 
разработва от ENTSO-G
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мрежата, който се разработва от 
ENTSO-G.

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на 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 възможността да 
отчете конкретните национални условия и специфики, 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 адекватност.

Изменение 216
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът за превантивни действия, и 
по-специално действията за изпълнение 
на стандарта за инфраструктура, 
предвиден в член 6, е на основата на и в 
съответствие с десетгодишния план за 
развитие на мрежата, който се 
разработва от ENTSO-G.

2. Планът за превантивни действия, и 
по-специално действията за изпълнение 
на стандарта за инфраструктура, 
предвиден в член 6, е на основата на и в 
съответствие с десетгодишния план за 
развитие на мрежата, който се 
разработва от ENTSO-G и е обвързващ 
за операторите на мрежи.

Or. en

Обосновка

Регламентът трябва ясно да установи как компетентният орган може да 
гарантира, че е изпълнен стандартът N-1.   Обичайно, компетентните органи не 
разполагат с компетентност за извършване на инвестиции от името на операторите 
на мрежи. Това зависи от националното законодателство. Следователно, трябва да 
се добави, че мерките, установени в плана за превантивни действия и целящи 
изпълняване на стандарта за инфраструктура, са обвързващи за операторите на 
мрежи.
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Изменение 217
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати,
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда.

3. Планът за превантивни действия 
отчита специалните характеристики 
на държавите-членки, въздействието 
върху потребителите и върху 
околната среда

Or. el

Изменение 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда.

3. Планът за превантивни действия се 
основава главно на пазарни мерки за 
постигането на вътрешна сигурност 
и отчита икономическите резултати и 
ефективността на приетите мерки, 
тяхното въздействие върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и върху околната среда.

Or. it

Обосновка

Това изтъква необходимостта основните задачи по гарантиране на доставките в 
съответствие с критериите за ефективност да бъдат оставени на пазара.
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Изменение 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда.

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар, върху 
околната среда и всички съответни 
международни постижения, по-
специално в основните държави 
производителки и държавите, през 
които се транзитира газ.

Or. en

Изменение 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда.

3. Планът за превантивни действия 
отчита икономическите резултати, 
въздействието върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар и върху 
околната среда. Той не води до 
неразумни и несъразмерни тежести 
за участниците на пазара.

Or. en

Обосновка

В духа на принципите за либерализиран пазар на природен газ и принципите, на които 
се основава всяка една оценка на риска и на въздействието, планът за превантивни 
действия не води до неразумни и несъразмерни тежести за участниците на пазара.
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Изменение 221
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията гарантира, че 
националният или регионалният план 
за превантивни действия са 
съгласувани помежду си, за да се 
гарантира ефективно координиране 
на действията по време на извънредна 
ситуация на равнището на Съюза.

Or. en

Обосновка

Поправка на първоначалното изменение в проектодоклада. Комисията следва да има 
изрична орговорност за гарантиране, че всички планове са съвместими и съгласувани 
помежду си, тъй като те ще стоят в основата на действията по време на 
извънредни положения в рамките на Съюза.

Изменение 222
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че 
в случай на прекъсване на най-
голямата инфраструктура за 
доставки на газ, останалата 
инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя 
необходимите количества газ за 
задоволяване на общото търсене на 
газ в района на изчислението за 
период от шестдесет дни на 
изключително голямо търсене на газ 
по време на най-студения период, 

заличава се
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настъпващ статистически веднъж 
на двадесет години. 

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на въздействието и да анализират 
положението си въз основа на стабилна обща методология. Предложеният подход би 
могъл най-сетне да проправи пътя за прилагането на по-строг подход, основаващ се 
на обвързващи минимални стандарти за сигурност на доставките, при условие че те 
се основават на точни оценки на въздействието, водят до съразмерни мерки, които 
биха били изпълними от техническа и икономическа гледна точка и запазят 
необходимата гъвкавост за отчитане на националните и/или регионалните 
особености.

Изменение 223
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 5 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на
общото търсене на газ в района на 
изчислението за ден на изключително 
голямо търсене, настъпващ 
статистически веднъж на двадесет 
години.

Or. en
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Изменение 224
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

1. Не по-късно от [31 март 2016 г.; 5 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. Три години след 
влизането в сила, трябва да са налице 
най-значимите инвестиции, а, също 
така, компетентните органи следва 
да изготвят доклад относно тези 
инвестиции и да го предадат на 
Комисията.

Or. en

Изменение 225
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 

1. Не по-късно от [31 март 2013 г.; 2 
години след влизането в сила] 
компетентният орган предприема 
необходимите стъпки, във връзка с 
член 5, за да гарантира, че в случай на 
прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
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количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период на 
изключително голямо търсене на газ, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

В контекста на преразгледаното приложение І е необходимо член 6, параграф 1 да 
бъде съответно адаптиран.

Изменение 226
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

1. Не по-късно от [31 март 2017 г.; 6 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-големия 
входен пункт за пренос на газ, 
наличната инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ от страна на 
защитените клиенти в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

Or. en

Обосновка

Тригодишният краен срок е нереалистичен. Значителните инвестиции за постигане на 
N-1изискват поне 5-6 години. Кризата от януари 2009 г. показа, че съществува 
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прекъсване на потоците като цяло на най-големия входен пункт за пренос на газ, тъй 
като често съществуват няколко успоредни газопровода. Член 6, параграф 1 може да 
доведе до генериране на огромни нужди от инвестиции за изграждане на нов 
капацитет и да даде отражение върху цените за крайните потребители. Правилото 
N-1 следва да отразява търсенето на газ само от защитените потребители, за да 
бъде в съответствие със стандарта за доставки в член 7, параграф 2.

Изменение 227
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

1. Не по-късно от [31 март 2017 г.; 6 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на потоците на 
най-големия входен пункт за пренос на 
газ, наличната инфраструктура (N-1) 
има капацитета да доставя 
необходимите количества газ за 
задоволяване на търсенето на газ от 
страна на защитените клиенти в 
района на изчислението за ден на 
изключително голямо търсене на газ по 
време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Значителните инвестиции по-спецуално в Централна и Югоизточна Европа изискват 
най-малко 5-6 години. По-подходящо е да се определи N-1 като прекъсване на 
потоците на входен пункт за пренос на газ, за да няма противоречие със стандарта 
за доставки, посочен в член 7, принципът N-1 следва да отразява единствено 
търсенето от страна на защитените клиенти. Инфраструктурата може да 
издържи на ден с изключително голямо търсене на газ, като стандартът за доставки 
предвижда покритие за по-дълъг период на търсене на газ.
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Изменение 228
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че 
в случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя необходимите 
количества газ за задоволяване на 
общото търсене на газ в района на 
изчислението за период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на 
газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години. 

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
държавите-членки или съответните 
предприятия за природен газ
гарантират, че в случай на прекъсване 
на най-голямата инфраструктура за 
доставки на газ, останалата
инфраструктура (N-1) има капацитета да 
доставя необходимите количества газ за 
задоволяване на общото търсене на газ в 
района на изчислението за период от 
шестдесет дни на изключително голямо 
търсене на газ по време на най-студения 
период, настъпващ статистически 
веднъж на двадесет години.

Or. de

Обосновка

Изменението има за цел да разясни въпросите, 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 229
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 

1. Не по-късно от [31 март 2016 г.; 5 
години след влизането в сила] 
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компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата
инфраструктура за доставки на газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
капацитета да доставя 
необходимите количества газ за 
задоволяване на общото търсене на газ в 
района на изчислението за период от 
шестдесет дни на изключително 
голямо търсене на газ по време на най-
студения период, настъпващ 
статистически веднъж на двадесет 
години. 

компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на единствената 
най-голяма инфраструктура за газ, 
останалата инфраструктура (N-1) има 
техническия капацитет да доставя 
необходимите количества газ за 
ежедневно задоволяване на общото 
търсене на газ в района на изчислението 
за ден на изключително голямо търсене, 
настъпващ статистически веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Уточнение към новото приложение.

Изменение 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако Комисията прецени, че не е 
икономически изгодно за отделната 
държава-членка, може да се 
предостави дерогация от прилагането 
на стандарта N-1, поискана от 
компетентнен орган.

Or. it

Обосновка

Не всички държави-членки могат да отговорят на този стандарт от икономическа 
гладна точка. Следва да се направи дерогация, за да се даде възможност за намиране 
на форми за регионално сътрудничество или за приемане на мерки, свързани с 
търсенето. 
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Изменение 231
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При провеждането на оценката на 
риска и на въздействието за 
инфраструктурния компонент, 
определена в член 8, компетентният 
орган изболзва обща методология, 
включваща изчисляване на показателя 
N-1, както е определено в настоящия 
член и в приложение 1. 

Or. en

Обосновка

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Изменение 232
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 
се счита за изпълнен и когато
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, изчислението, посочено в 
параграф 1, може да бъде извършено на 
регионално равнище. В своето 
изчисление на показателя N-1, 
компетентният орган има правото да 
докаже в плана за превантивни 
действия, посочен в член 5, че едно 
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да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

прекъсване на доставките може да бъде 
навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от конкретни мерки, 
включващи мерки от страна на 
търсенето.

Or. en

Обосновка

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Изменение 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 
се счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, изчислението, посочено в 
параграф 1, може да бъде извършено на 
регионално равнище. В своето 
изчисление на показателя N-1, 
компетентният орган има правото да 
докаже в плана за превантивни 
действия, посочен в член 5, че едно 
прекъсване на доставките може да бъде 
навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от конкретни мерки, 
включващи мерки от страна на 
търсенето.

Or. en
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Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Изменение 234
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 
се счита за изпълнен и когато
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, изчислението, посочено в 
параграф 1, може да бъде извършено на 
регионално равнище. В своето 
изчисление на показателя N-1, 
компетентният орган има правото да 
докаже в плана за превантивни 
действия, посочен в член 5, че едно 
прекъсване на доставките може да бъде 
навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от конкретни мерки, 
включващи мерки от страна на 
търсенето.

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
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to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Изменение 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 
се счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, изчислението, посочено в 
параграф 1, може да бъде извършено на 
регионално равнище. В своето 
изчисление на показателя N-1, 
компетентният орган има правото да 
докаже в плана за превантивни 
действия, посочен в член 5, че едно 
прекъсване на доставките може да бъде 
навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от конкретни мерки, 
включващи мерки от страна на 
търсенето.

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.



PE438.231v01-00 22/101 AM\801978BG.doc

BG

Изменение 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 
се счита за изпълнен и когато
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, изчислението, посочено в 
параграф 1, може да бъде извършено на 
регионално равнище. В своето 
изчисление на показателя N-1, 
компетентният орган има правото да 
докаже в плана за превантивни 
действия, посочен в член 5, че едно 
прекъсване на доставките може да бъде 
навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от конкретни мерки, 
включващи мерки от страна на 
търсенето.

Or. en

Обосновка

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Изменение 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
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3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в 
оценката на риска, посочена в член 8, 
в плана за превантивни действия, 
посочен в член 5 и при отчитане на 
разходната ефективност на 
инвестициите, че едно прекъсване на 
доставките може да бъде навреме и в 
достатъчна степен компенсирано от 
конкретни мерки, включващи мерки от 
страна на търсенето. 

Or. en

Обосновка

За някои държави-членки регламентът може да доведе до значителни инвестиции в 
нов капацитет, като генерира значителни разходи и даде голямо отражение върху 
цените на газа за крайните потребители.

Изменение 238
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в 
оценката на риска, посочена в член 8, 
и в плана за превантивни действия, 
посочен в член 5, че едно прекъсване на 
доставките може да бъде навреме и в 
достатъчна степен компенсирано от 
конкретни мерки, включващи мерки от 
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страна на търсенето.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да имат възможност гъвкаво да реагират на кризата с 
досдтавките, при отчитане на обстоятелствата, и поради тази причина обхватът 
на този параграф не следва да се ограничава само до мерки от страна на търсенето, 
тъй като е надлежно доказано в оценката на риска и в плана за превантивни 
действия, че тези мерки биха имали същото въздействие като стандарта N-1.

Изменение 239
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето.

2. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, параграф 
3, или в ситуацията, посочена в член 4, 
параграф 4, задължението, посочено в 
параграф 1, може да бъде изпълнено на 
регионално равнище. Стандартът N-1 се 
счита за изпълнен и когато 
компетентният орган докаже в плана за 
превантивни действия, посочен в член 5, 
че едно прекъсване на доставките може 
да бъде навреме и в достатъчна степен 
компенсирано от мерки от страна на 
търсенето, основаващи се на пазара.

Or. en

Обосновка

Ако се даде разрешение за предприемане на мерки от страна на търсенето, 
критерият N-1 би могъл да се счита за изпълнен чрез задължително намаляване на 
търсенето (прекъсване на доставките). Независимо от това, мирките за 
инфраструктурата и достъвките, съдържащи се в настоящия регламент, целят 
именно възпрепятстване на тези действия.
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Изменение 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, 
както и наличието на производствен 
капацитет или капацитет за 
съхранение. При необходимост района 
на изчислението, посочен в приложение 
І, се разширява до съответното 
регионално равнище. 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на показателя N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
преностния капацитет на 
инфраструктурата за доставяне на 
газ от производството, дълги 
терминали и съоръжения за 
съхранение.  При необходимост, 
районът на изчислението, посочен в 
приложение І, се определя от 
компетентния орган след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ и се 
разширява до съответното регионално 
равнище. 

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.
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Изменение 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, 
както и наличието на производствен 
капацитет или капацитет за 
съхранение. При необходимост района 
на изчислението, посочен в приложение 
І, се разширява до съответното 
регионално равнище. 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на показателя N-1, дадена 
в приложение І. При необходимост, 
районът на изчислението, посочен в 
приложение І, се определя от 
компетентния орган след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ и се 
разширява до съответното регионално 
равнище.  

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Изменение 242
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, 
както и наличието на производствен 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на показателя N-1, дадена 
в приложение І. При необходимост, 
районът на изчислението, посочен в 
приложение І, се определя от 
компетентния орган след 
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капацитет или капацитет за 
съхранение. При необходимост района 
на изчислението, посочен в приложение 
І, се разширява до съответното 
регионално равнище. 

консултации със съответните 
предприятия за природен газ и се 
разширява до съответното регионално 
равнище.  

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на 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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, 
както и наличието на производствен 
капацитет или капацитет за 
съхранение. При необходимост района
на изчислението, посочен в приложение 
І, се разширява до съответното 
регионално равнище. 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на показателя N-1, дадена 
в приложение І. При необходимост, 
районът на изчислението, посочен в 
приложение І, се определя от 
компетентния орган след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ и се 
разширява до съответното регионално 
равнище.  

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на въздействието и да анализират 
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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 244
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена 
в приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, 
както и наличието на производствен 
капацитет или капацитет за 
съхранение. При необходимост района
на изчислението, посочен в приложение 
І, се разширява до съответното 
регионално равнище. 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на показателя N-1, дадена 
в приложение І. При необходимост, 
районът на изчислението, посочен в 
приложение І, се определя от 
компетентния орган след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ и се 
разширява до съответното регионално 
равнище.  

Or. en

Обосновка

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Изменение 245
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена в 
приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, както и 
наличието на производствен капацитет 
или капацитет за съхранение. При 
необходимост района на изчислението, 
посочен в приложение І, се разширява
до съответното регионално равнище. 

3. Използва се методологията за 
изчисляване на стандарта N-1, дадена в 
приложение І. Тя следва да отчита 
конфигурацията на мрежата и 
действителните газови потоци, както и 
наличието на производствен капацитет 
или капацитет за съхранение. При 
необходимост районът на 
изчислението, посочен в приложение І, 
се разширява до съответното 
регионално равнище, като се отчитат 
регионалните особености.

Or. en

Изменение 246
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Липсата на достъп до газовата 
мрежа на ЕС и зависимостта от 
един-единствен доставчик на газ се 
счита за неспазване на стандарта N-
1.

Or. en
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Изменение 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган незабавно 
съобщава на Комисията всеки случай на 
несъответствие със стандарта N-1.

4. Всеки компетентен орган, след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ, 
съобщава на Комисията резултатите 
от изчислението на показателя N-1 в 
съответствие с член 13.

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

Изменение 248
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган незабавно 
съобщава на Комисията всеки случай на 
несъответствие със стандарта N-1.

4. Всеки компетентен орган, след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ, 
съобщава на Комисията резултатите 
от изчислението на показателя N-1 в 
съответствие с член 13.

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 
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проекта на регламент.

Изменение 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган незабавно 
съобщава на Комисията всеки случай на 
несъответствие със стандарта N-1.

4. Всеки компетентен орган, след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ, 
съобщава на Комисията резултатите 
от изчислението на показателя N-1 в 
съответствие с член 13.

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 250
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган незабавно 
съобщава на Комисията всеки случай на 
несъответствие със стандарта N-1.

4. Всеки компетентен орган, след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ, 
съобщава на Комисията резултатите 
от изчислението на показателя N-1 в 
съответствие с член 13.

Or. en



PE438.231v01-00 32/101 AM\801978BG.doc

BG

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

Изменение 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки компетентен орган незабавно 
съобщава на Комисията всеки случай на 
несъответствие със стандарта N-1.

4. Всеки компетентен орган, след 
консултации със съответните 
предприятия за природен газ, 
съобщава на Комисията резултатите 
от изчислението на показателя N-1 в 
съответствие с член 13.

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 252
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Когато са необходими нови 
трансгранични междусистемни 
връзки или съществуващите трябва 
да бъдат разширени, на ранен етап се 
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установява тясно сътрудничество 
между съответните държави-членки, 
компетентните органи, и от 
регулаторните органи, където няма 
такива компетентни органи, .

Or. en

Изменение 253
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията и националните 
органи синхронизират подходите си 
за стартирането и изпълнението на 
текущи проекти за диверсификация 
на източниците и маршрутите за 
доставка на газ, за да се подобри 
съществуващата инфраструктура, 
като се осигури възможност за 
прилагане на стандарта N-1 в случай 
на кризи.   

Or. ro

Обосновка

Проектите за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на газ са 
много важен приоритет за енергийната сигурност.    Солидарността между 
държавите-членки трябва да има превес над националните интереси. 

Изменение 254
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
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капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара, операторите на 
преносната мрежа, в срок от 3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент, осигуряват необходимия
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по онези
междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено при извънредна 
ситуация. В посочения тригодишен 
срок операторът на газопреносната 
система, в съответствие с оценката 
на риска и на въздействието, 
извършена съгласно член 8, при 
отчитане на техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на разходите и ползите за 
пазара, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на 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 конкретните национални условия и специфики, 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.
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Изменение 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара, операторите на 
преносната мрежа, в срок от 3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент, осигуряват необходимия
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по онези
междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено при извънредна 
ситуация. В посочения тригодишен 
срок операторът на газопреносната 
система, в съответствие с оценката 
на риска и на въздействието, 
извършена съгласно член 8, при 
отчитане на техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на разходите и ползите за 
пазара, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

Or. en

Обосновка

Бъдещият регламент следва да се фокусира върху изискването държавите-членки да 
извършват цялостна оценка на риска и на 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 конкретните национални условия и специфики, където е необходимо. 
Резултатите се отразяват в планове за превантивни мерки и действия при 
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извънредни ситуации. Тези планове следва да подлежат на преразглеждане, за да се 
гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 256
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара, операторите на 
преносната мрежа, в срок от 3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент, осигуряват необходимия
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по онези
междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено при извънредна 
ситуация. В посочения тригодишен 
срок операторът на газопреносната 
система, в съответствие с оценката 
на риска и на въздействието, 
извършена съгласно член 8, при 
отчитане на техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на разходите и ползите за 
пазара, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

Or. en

Обосновка

Налагането на необходим  физически капацитет за транспорт на газ и в двете посоки 
по всички междусистемни връзки следва да не се изисква, без преди това да бъде 
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извършена оценка дали това е технически и/или икономически възможно или 
целесъобразно при конкретните обстоятелства. Процесът на предоставяне на 
дерогация, предвиден в проекта на регламент, е ориентиран в правилната посока, но 
не осигурява достатъчно ясна рамка. 

Изменение 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара, операторите на 
преносната мрежа, в срок от 3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент, осигуряват необходимия
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по онези
междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено при извънредна 
ситуация. В посочения тригодишен 
срок операторът на газопреносната 
система, в съответствие с оценката 
на риска и на въздействието, 
извършена съгласно член 8, при 
отчитане на техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на разходите и ползите за 
пазара, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

Or. en
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Обосновка

Налагането на необходим физически капацитет за транспорт на газ и в двете посоки 
по всички междусистемни връзки следва да не се изисква, без преди това да бъде 
извършена оценка дали това е технически и/или икономически възможно или 
целесъобразно при конкретните обстоятелства. Процесът на предоставяне на 
дерогация, предвиден в проекта на регламент, е ориентиран в правилната посока, но 
не осигурява достатъчно ясна рамка. 

Изменение 258
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара, операторите на 
преносната мрежа, в срок от 3 години 
от влизането в сила на настоящия 
регламент, осигуряват постоянен 
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по онези
междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките, особено при извънредна 
ситуация. Оценката може да бъде 
преразгледана, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. В посочения 
тригодишен срок операторът на 
газопреносната система, в 
съответствие с оценката на риска и 
на въздействието, извършена съгласно 
член 8, като се отчита техническата 
изпълнимост и икономическата 
оценка на разходите и ползите за 
пазара, адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с цел 
да даде възможност за двупосочни 
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потоци газ.

Or. en

Обосновка

Налагането на постоянен физически капацитет за транспорт на газ и в двете посоки 
по всички междусистемни връзки следва да не се изисква, без преди това да бъде 
извършена оценка дали това е технически и/или икономически възможно или 
целесъобразно. Изисква се предварителна оценка на риска и на въздействието, за да се 
избегнат излишни разходи за крайните потребители. Двугодишният срок може да се 
спази, само ако се изискват малки промени в инфраструктурата. За по-големи 
промени, например инсталирането на нов компресорен елемент, ще бъде необходимо 
повече време.

Изменение 259
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 

5. Ако е необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на всички 
разходи и ползи за пазара, операторите 
на преносната мрежа, в срок от 3 
години от влизането в сила на 
настоящия регламент, осигуряват 
постоянен физически капацитет за 
транспорт на газ и в двете посоки по 
онези междусистемни връзки, където 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток би повишило сигурността на 
доставките. Оценката може да бъде 
преразгледана, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. В посочения 
тригодишен срок операторът на 
газопреносната система, където е 
необходимо, в съответствие с 
оценката на риска и на 
въздействието, извършена съгласно 
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като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

член 8, при отчитане на 
техническата изпълнимост и всички 
разходи и ползи, адаптира действието 
на газопреносната система като цяло с 
цел да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

Or. el

Обосновка

Налагането на постоянен физически капацитет за транспорт на газ и в двете посоки 
по всички междусистемни връзки следва да не се изисква, без преди това да бъде 
извършена оценка дали това е технически изпълнимо и икономически целесъобразно в 
конкретния случай. Извършването на предварителна оценка на риска и на 
въздействието се изисква, с цел да се избегнат излишни разходи за крайния 
потребител. Двугодишният срок за осигуряване на постоянен физически капацитет 
може да бъде спазен, само ако се изискват малки промени в инфраструктурата. За 
по-големи промени ще бъде необходимо повече време. 

Изменение 260
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 
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стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

стандарта, определен в член 7. По 
отношение на съществуващата 
инфраструктура анализът на 
разходите и ползите следва да се 
извършва от всяка държава-членка за 
инвестициите, даващи възможност 
за осигуряване на обратни потоци, 
които трябва да бъдат в основата на 
механизма за разпределяне на 
разходите. Дългосрочните 
споразумения за доставка, които вече 
са подписани и които имат 
специални разпоредби за 
функционирането на граничните 
измервателни станции, също следва 
да бъдат взети предвид. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. en

Изменение 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по междусистемните връзки, 
които се считат за важни за 
гарантиране сигурността на 
доставките и след получаване на 
резултатите от оценката на 
въздействието на евентуалните 
рискове за инфраструктурата за внос 
на газ от трети държави, в срок от 
две години от влизането в сила на 
настоящия регламент, освен в случаите, 
когато по искане на компетентен орган 
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Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 
стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да 
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. Това 
решение може да бъде преразгледано, 
ако настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 
стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. en

Изменение 262
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма 
да повиши сигурността на доставките 
на нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на капацитет за 
двупосочен поток се постига по 
икономичен начин и трябва да отчита 
като минимум капацитета, необходим за 
изпълнение на стандарта, определен в 

5. В срок от две години от влизането в 
сила на настоящия регламент
операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки, които Комисията определи въз 
основата на предложение на 
компетентния национален орган, тъй 
като междусистемните връзки, 
които осигуряват двупосочен поток, 
биха повишили значително
сигурността на доставките за
държавите-членки. Това решение може 
да бъде преразгледано, ако настъпи 
промяна в обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
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член 7. В посочения двегодишен срок 
операторът на газопреносната система 
адаптира действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци газ.

необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. hu

Обосновка

Двупосочният поток не допринася за подобряване на сигурността на доставките за 
всяка междусистемна връзка. Следователно Комисията трябва, по предложение на 
националните органи, да определи междусистемните връзки, при които 
осигуряването на двупосочен поток има значителна добавена стойност.  

Изменение 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да 
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по тези междусистемни връзки 
в срок от три години от влизането в 
сила на настоящия регламент, когато
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток повишава сигурността на 
доставките на всяка държава-членка 
въз основа на предварителен анализ на 
разходите и ползите. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. Когато са 
необходими допълнителни 
инвестиции за преносната система, 
параграф 7 се прилага и за тези 
инвестиции. Компетентните органи 
гарантират редовното 
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газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци 
газ.

преразглеждане на оценката на 
междусистемните връзки при 
промяна на обстоятелствата, по-
специално чрез актуализиране на 
националния план за превантивни 
действия.

Or. en

Обосновка

Осигуряването на постоянен физически капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни връзки е свързано със значителни инвестиции. 
Следователно трябва да се гарантира, че промените в инфраструктурата във всички 
случаи се основават на анализа на разходите и ползите.

Изменение 264
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от три години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. Компетентните 
органи и Комисията гарантират 
редовното преразглеждане на 
оценката на междусистемните 
връзки при промяна на 
обстоятелствата, по-специално чрез 
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действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци 
газ.

актуализиране на плановете за 
превантивни действия на държавите-
членки и на Съюза.

Or. en

Изменение 265
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето 
на капацитет за двупосочен поток 
няма да повиши сигурността на 
доставките на нито една от 
държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, посочени в 
параграф 5а. Задължението за 
осигуряване на капацитет за 
двупосочен поток не важи за 
тръбопроводите, свързващи 
източниците за производство, 
съоръженията за ВПГ или 
транспортните възли с 
газоразпределителните мрежи или в 
случаите, когато е невъзможно 
осигуряването на двупосочни потоци 
поради ограничения, свързани с 
качеството на газа.  Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. en
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Неспецифичното и общо изискване, посочено в предложението на Комисията за 
осигуряване на двупосочни потоци по отношение на всички междусистемни връзки, 
следва да се изясни. Изменението пояснява, че има междусистемни връзки, при които 
добавянето на двупосочност очевидно няма да доведе до повишаване на сигурността 
на доставките или би било технически неизпълнимо, и следователно трябва да се 
заличи от обхвата на предложението.

Изменение 266
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да 
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. 
Това решение може да бъде 
преразгледано, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци 
газ.

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по междусистемните връзки в 
срок от две години от влизането в сила 
на настоящия регламент, когато 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток повишава сигурността на 
доставките в държавите-членки по 
икономически жизнеспособен начин.
Решението на Комисията, взето в 
тази връзка по искане на 
компетентния орган, се предшества 
от проучване на техническата 
изпълнимост и анализ на разходите и 
ползите. Нивото на капацитет за 
двупосочен поток се постига по 
икономичен начин и трябва да отчита 
като минимум капацитета, необходим за 
изпълнение на стандарта, определен в 
член 7.

Or. de
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Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Изменение 267
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци 
газ.

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по тези междусистемни връзки 
в срок от три години от влизането в 
сила на настоящия регламент, освен в 
случаите, когато по искане на 
компетентен орган Комисията е решила, 
че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки, по-специално за
тръбопроводите, свързващи 
източниците за производство, 
съоръженията за ВПГ или 
транспортните възли с 
газоразпределителните мрежи или в 
случаите, когато е невъзможно 
осигуряването на двупосочни потоци 
поради ограничения, свързани с 
качеството на газа. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. Компетентните 
органи и Комисията гарантират 
редовното преразглеждане на 
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оценката на междусистемните 
връзки при промяна на 
обстоятелствата, по-специално чрез 
актуализиране на плановете за 
превантивни действия на държавите-
членки и на Съюза.

Or. en

Изменение 268
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин 
и трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение 
на стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок 
операторът на газопреносната 
система адаптира действието на 
газопреносната система като цяло с 
цел да даде възможност за двупосочни 
потоци газ.

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от три години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин, 
вземайки предвид като част от тази 
оценка някои аспекти, които не са със 
строго икономически характер, като 
сигурността на доставките и 
приноса за вътрешния пазар.
Капацитетът в никакъв случай не 
трябва да е под 10% от входящите 
количества за всяка държава.

Or. es
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Въпреки че "пазарът" трябва да бъде основен критерий за влагането на инвестиции, 
има съоръжения, чието изграждане може да се обоснове с критерии, които не са със 
строго икономически характер, като сигурността на доставките и състоянието на 
пазара.

Изменение 269
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато 
по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето 
на капацитет за двупосочен поток 
няма да повиши сигурността на 
доставките на нито една от 
държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в 
обстоятелствата. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

5. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5а, в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент операторите на преносната 
мрежа осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки, различни от тръбопроводите, 
свързващи източниците за 
производство, съоръженията за ВПГ 
или транспортните възли с 
газоразпределителните мрежи или в 
случаите, когато е невъзможно 
осигуряването на двупосочни потоци 
поради ограничения, свързани с 
качеството на газа. Нивото на 
капацитет за двупосочен поток се 
постига по икономичен начин и трябва 
да отчита като минимум капацитета, 
необходим за изпълнение на стандарта, 
определен в член 7. В посочения 
двегодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. en
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В някои случаи инвестициите в двупосочни потоци няма да подобрят сигурността на 
доставките или могат да бъдат непропорционални. Следователно повишаването на 
сигурността на доставките следва да бъде необходима предпоставка за влагане на 
инвестиции в газопреносна инфраструктура. В тази връзка оценката на риска е 
важна за гарантиране, че разпоредбите относно стандартите за инфраструктурата 
не водят до влагането на инвестиции, надвишаващи рационалните и икономически 
целесъобразни нива.

Изменение 270
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по всички междусистемни 
връзки в срок от две години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, освен в случаите, когато по 
искане на компетентен орган Комисията 
е решила, че добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма да повиши 
сигурността на доставките на нито една 
от държавите-членки. Това решение 
може да бъде преразгледано, ако 
настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум 
капацитета, необходим за изпълнение на 
стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

След извършване на анализ на 
разходите и ползите, операторите на 
преносната мрежа осигуряват постоянен 
физически капацитет за транспорт на газ 
и в двете посоки по всички 
междусистемни връзки в срок от три 
години от влизането в сила на 
настоящия регламент, освен в случаите, 
когато по искане на компетентен орган 
Комисията е решила, че добавянето на 
капацитет за двупосочен поток няма да 
повиши сигурността на доставките на 
нито една от държавите-членки. Това 
решение може да бъде преразгледано, 
ако настъпи промяна в обстоятелствата. 
Нивото на капацитет за двупосочен 
поток се постига по икономичен начин и 
трябва да отчита като минимум
капацитета, необходим за изпълнение на 
стандарта, определен в член 7. В 
посочения двегодишен срок операторът 
на газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната система 
като цяло с цел да даде възможност за 
двупосочни потоци газ.

Or. xm



AM\801978BG.doc 51/101 PE438.231v01-00

BG

Обосновка

Предложеният двугодишен срок, започващ от влизането в сила на настоящия 
регламент, за осигуряване на постоянен физически капацитет и в двете посоки е 
твърде кратък. Освен това, по отношение на съществуващата инфраструктура 
анализът на разходите и ползите следва да се извършва от всяка държава-членка за 
инвестициите, които дават възможност за осигуряване на обратни потоци.
Резултатите от тези проучвания следва да бъдат обсъдени от заинтересованите 
страни, за да се постигне споразумение относно механизма за разпределяне на 
разходите.

Изменение 271
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Компетентен орган може да 
поиска от Комисията да издаде 
решение за освобождаване на 
определена междусистемна връзка от 
задължението за осигуряване на 
постоянен физически капацитет за 
транспорт на газ и в двете посоки, 
съгласно параграф 5. Комисията 
разрешава освобождаването ако 
добавянето на капацитет за 
двупосочен поток няма съществено да 
увеличи сигурността на доставките 
на нито една от съответните 
държавите-членки или ако разходите 
за инвестиции значително 
надвишават очакваните ползи за 
сигурността на доставките в тези 
държави-членки. Комисията взема 
предвид преди всичко резултатите от 
оценката на риска, извършена от 
компетентния орган съгласно член 8, 
параграф 1. Тези решения могат да 
бъдат преразгледани при промяна в 
обстоятелствата.

Or. en
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Обосновка

В някои случаи инвестициите в двупосочни потоци няма да подобрят сигурността на 
доставките или могат да бъдат непропорционални. Следователно повишаването на 
сигурността на доставките следва да бъде необходима предпоставка за влагане на 
инвестиции в газопреносна инфраструктура. В тази връзка оценката на риска е 
важна за гарантиране, че разпоредбите относно стандартите за инфраструктурата 
не водят до влагането на инвестиции, надвишаващи рационалните и икономически 
целесъобразни нива.

Изменение 272
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато по искане на компетентен 
орган Комисията реши, че 
осигуряването на двупосочен 
капацитет няма да увеличи 
сигурността на доставките за нито 
една от съответните държави-
членки или че разходите за 
инвестиции значително надвишават 
очакваните ползи за сигурността на 
доставките в която и да било от 
държавите-членки, задължението за 
поддържане на постоянен физически 
капацитет за пренос на газ и в двете 
посоки не се прилага. Комисията 
взема предвид преди всичко 
резултатите от оценката на риска, 
извършена от компетентния орган 
съгласно член 8, параграф 1. Тези 
решения могат да бъдат 
преразгледани, ако настъпи промяна в 
обстоятелствата.

Or. en

Обосновка

В някои случаи инвестициите в двупосочни потоци няма да подобрят сигурността на 
доставките или могат да бъдат непропорционални. Следователно повишаването на 
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сигурността на доставките следва да бъде необходима предпоставка за влагане на 
инвестиции в газопреносна инфраструктура. В тази връзка оценката на риска е 
важна за гарантиране, че разпоредбите относно стандартите за инфраструктурата 
не водят до влагането на инвестиции, надвишаващи рационалните и икономически 
целесъобразни нива.

Изменение 273
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията следи изграждането 
на инфраструктура, допринасяща в 
значителна степен за сигурността на 
доставките.  Тя предприема 
необходимите мерки в случай на 
неоправдани забавяния.

Or. es

Обосновка

Трябва да се дава приоритет на изграждането на съоръжения, които допринасят 
значително за сигурността на доставките и на съоръженията, необходими за 
постигането на целта за 10% междусистемен капацитет.  Тяхното изграждане 
трябва да се следи от Комисията, която би могла да поеме инициативата в случай на 
неоправдани забавяния

Изменение 274
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки гарантират, че при 
всяка нова газопреносна 
инфраструктура сигурността на 
доставките е предвидена чрез 
достатъчен брой входни и изходни 
точки и допринася за изграждането на 

6. Държавите-членки гарантират, че 
националният капацитет за 
приемане на доставки и 
газопреносните мрежи са в състояние 
да адаптират потоците от газ към 
всякакви сценарии на нарушения в 
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инфраструктура с добри връзки. доставките, като премахват 
вътрешни ограничаващи фактори и 
допринасят за изграждането на 
инфраструктура с добри връзки. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира сигурността на доставките е необходимо не само останалата 
инфраструктура да е в състояние да пренесе необходимото количество газ за 
посрещане на нуждите на определен район, но и вътрешните потоци по националната
мрежа следва да могат да се променят в зависимост от това коя входна точка не е в 
състояние да отговори на търсенето.

Изменение 275
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. В съответствие с член 41, параграф 8 
от Директива 2009/73/ЕО при 
одобряване на тарифите или 
методологиите националните 
регулаторни органи въвеждат 
подходящи стимули и включват 
всички разходи за ефективно 
изпълнение на стандарта за 
инфраструктура, както и разходите за 
осигуряване на постоянен физически 
капацитет за транспортиране на газ в 
двете посоки и освобождават тези 
разходи от  критерии за сравнение и 
оценка за ефективността. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка или в една държава-
членка в полза единствено на други 
държави-членки, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им.
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 715/2009 .
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Or. en

Обосновка

В предложения регламент не се отделя достатъчно внимание на важния въпрос за 
процеса за вземане на решения за съвместни инвестиции, финансирането на 
инвестициите и възстановяването на разходите на операторите на инфраструктура. 
Въпреки че съображения (10) и (11) и член 6, параграф 7 разглеждат тези въпроси, те 
са твърде неясни и в тях по-скоро се изразяват намерения отколкото се предлагат 
конкретни решения.

Изменение 276
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО 
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им 
преди да бъде взето решение за 
инвестиране. Това се отнася и за 
случаите, когато разходи, направени в 
една държава-членка допринасят за 
увеличаване на сигурността на 
доставките в една или повече други 
държави-членки. Разходите, 
произтичащи от всяко такова 
решение за инвестиции и тяхното 
разпределение подлежат на одобрение 
от всички съответни национални 
регулаторни органи. Ползата за всяка 
държава-членка от инвестициите в 
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инфраструктура по отношение на 
сигурността на доставките, се взема 
предвид.

Or. en

Изменение 277
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО
одобряват тарифи или методологии за 
изчисляването им, националните 
регулаторни органи въвеждат 
подходящи стимули и отчитат 
разходите за изпълнение на стандарта 
N-1 и разходите за осигуряване на 
постоянния физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки. В 
случай на разходи, направени в повече 
от една държава-членка или в една 
държава-членка в полза на други 
държави-членки, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им, 
преди да бъде взето каквото и да било 
решение за инвестиции. Това решение 
за инвестиции подлежи на одобрение, 
както и на потвърждение на 
неговото компенсиране след 
възлагането на поръчката, от 
националния регулаторен орган във 
връзка с произтичащите от него 
разходи и разпределението на тези 
разходи между всички съответни 
национални регулаторни органи. 
Ползата за всяка държава-членка от 
инвестицията по отношение на 
сигурността на доставките, се взема 
предвид при разпределянето на 
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разходите между тези държави-
членки. Прилага се член 8, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 715/2009 .

Or. en

Изменение 278
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Националните регулаторни органи 
отчитат ефективно направените 
разходи, свързани с прилагането на 
мерки съгласно настоящия 
регламент.  В случай на инвестиции, 
които засягат повече от една държава-
членка, националните регулаторни 
органи на всички съответни държави-
членки съвместно вземат решение за 
разпределянето на ефективно 
направени разходи в една или повече 
държави-членки. Прилага се член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 .

Or. en

Обосновка

За някои държави-членки регламентът може да доведе до значителни инвестиции в 
нов капацитет, като генерира значителни разходи и даде голямо отражение върху 
цените на газа за крайните потребители. Освен това по отношение на регионалния 
подход в предложението за регламент не се заявява ясно как въпросът за 
разпределението на разходите за регионални инвестиции следва да бъде решен в 
регулаторната рамка.  
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Изменение 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Националните регулаторни органи 
отчитат ефективно направените 
разходи, свързани с прилагането на 
мерки съгласно настоящия 
регламент.  В случай на инвестиции, 
които засягат повече от една държава-
членка, националните регулаторни 
органи на всички съответни държави-
членки съвместно вземат решение за 
разпределянето на ефективно 
направени разходи в една или повече 
държави-членки. Прилага се член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 .

Or. en

Обосновка

За някои държави-членки регламентът може да доведе до значителни инвестиции в 
нов капацитет, като генерира значителни разходи и даде голямо отражение върху 
цените на газа за крайните потребители. Освен това при регионалния подход в 
проекта за регламент не се заявява ясно как въпросът за разпределението на 
разходите за регионални инвестиции следва да бъде решен в регулаторната рамка. 

Изменение 280
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО]
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи надлежно отчитат 
разходите за изпълнение на стандарта 
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разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им. 
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

N-1 и разходите за осигуряване на 
постоянния физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки, 
като това става по прозрачен и 
подробно описан начин, отразяващ 
извършените разходи по ясен и 
определим начин. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори заедно с националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им.
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 715/2009 .

Or. en

Обосновка

Разходите по прилагането на стандартите за сигурност на доставките и за 
инфраструктура се вписват по най-прозрачен и ясен начин в националните и 
трансграничните тарифи. Разходите следва да се разпределят справедливо между 
системите, прилагащи тези мерки и тези, които са облагодетелствани от тях.

Изменение 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО]
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи надлежно отчитат 
разходите за изпълнение на стандарта 
N-1 и разходите за осигуряване на 
постоянния физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки 
като това става по прозрачен и 
подробно описан начин, отразяващ 
извършените разходи по ясен и 
определим начин. В случай на разходи, 
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вземат решение за разпределението им. 
Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

направени в повече от една държава-
членка, Агенцията за сътрудничество 
между енергийните регулатори
заедно с националните регулаторни 
органи на всички съответни държави-
членки съвместно вземат решение за 
разпределението им. Прилага се член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 .

Or. en

Обосновка

Разходите по прилагането на стандартите за сигурност на доставките и за 
инфраструктура се вписват по най-прозрачен и ясен начин в националните и 
трансграничните тарифи. Разходите следва да се разпределят справедливо между 
системите, прилагащи тези мерки и тези, които се облагодетелстват от тях.

Изменение 282
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО 
одобряват тарифи националните 
регулаторни органи отчитат разходите 
за изпълнение на стандарта N-1 и 
разходите за осигуряване на постоянния 
физически капацитет за транспортиране 
на газ в двете посоки. В случай на 
разходи, направени в повече от една 
държава-членка, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им
между една или повече държави-
членки. Прилага се член 8, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 715/2009 .

Or. en
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Изменение 283
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За постигане на целите при 
практическото прилагане на 
стандартите за инфраструктура се 
използват финансови инструменти 
на Съюза, но без да се заменят 
националните мерки. Комисията 
предлага подходящи финансови 
инструменти за финансиране на 
междусистемни връзки, които не са 
финансово изгодни, но имат ясна 
добавена стойност по отношение на 
сигурността на газовите доставки. 

Or. en

Изменение 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Извършвайки оценката на риска и 
въздействието съгласно член 8, 
компетентният орган използва обща 
методика, която включва следните 
показатели за доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на б) доставки в случай на 
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изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Референтният период не следва да бъде по-дълъг от 30 дни, за да се избегнат 
непропорционални разходи за клиентите и намаляване на конкурентоспособността на 
природния газ като нисковъглеродно гориво. Този период е достатъчно дълъг за 
възстановяване на доставките на газ или за прилагане на допълнителни мерки, като 
например обратни потоци. Вместо да въвежда задължителни европейски стандарти, 
регламентът следва да се съсредоточи върху изискването държавите-членки да 
провеждат подробна оценка на риска и въздействието.

Изменение 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на :

1. Извършвайки оценката на риска и 
въздействието съгласно член 8, 
компетентният орган използва обща 
методология, която включва 
следните показатели за доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) доставки в случай на 
тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en
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Обосновка

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Изменение 286
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Извършвайки оценката на риска и 
въздействието съгласно член 8, 
компетентният орган използва обща 
методология, която включва 
следните показатели за доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) доставки в случай на 
тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
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more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Изменение 287
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Извършвайки оценката на риска и 
въздействието съгласно член 8, 
компетентният орган използва обща 
методология, която включва 
следните показатели за доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) доставки в случай на 
тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни, за да се избегнат непропорционални 
разходи за клиентите и намаляване на конкурентоспособността на природния газ 
като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-дългото прекъсване на доставките 
е било 13 дни.
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Изменение 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Извършвайки оценката на риска и 
въздействието съгласно член 8, 
компетентният орган използва обща 
методология, която включва 
следните показатели за доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) доставки в случай на 
тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни  за да се избегнат непропорционални 
разходи за потребителите и намаляването на конкурентоспособността на природния 
газ като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-дългото прекъсване на доставките 
е било 13 дни.
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Изменение 289
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Компетентният орган изисква от 
предприятията за доставка да 
гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

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

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

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) всеки тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Основно задължение на предприятията за доставка следва да бъде гарантирането на 
стандарти при доставките. Периодът, който стандартът за доставка покрива не 
следва да бъде по-дълъг отколкото е абсолютно необходимо за да се избегнат 
непропорционални разходи за клиентите и намаляването на конкурентоспособността 
на природния газ като нисковъглеродно гориво.. Най-сериозното прекъсване на 
доставките през последните 40 години продължи 13 дни. Един период от 30 дни 
изглежда достатъчно дълъг за възстановяване на доставките или въвеждането на 
допълнителни мерки, като доставки чрез обратни потоци.
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Изменение 290
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на газ 
към защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

1. Държавите-членки или 
съответните предприятия за 
природен газ предприемат мерки, за да 
гарантира доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

Or. de

Обосновка

Изменението има за цел да разясни въпросите, 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, тези, които в крайна сметка 
ще  реагират са 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 291
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти на 
държавата-членка в случай на:

1. Компетентният орган изисква от 
предприятията за доставка да 
гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти на държавата-
членка в случай на:

Or. en

Обосновка

Изпълнението на стандартите за доставка следва да бъде задача на предприятията 
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за доставка на природен газ. Тъй като допълнителните разходи за изпълнение на 
стандартите за доставки по всяка вероятност ще увеличат разходите на 
потребителите, периодът, за който се прилага стандартът за доставки не следва да 
бъде по-дълъг от необходимото за да се избегне увеличение на цените на природния 
газ.

Изменение 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни  за да се избегнат непропорционални 
разходи за клиентите и намаляването на конкурентоспособността на природния газ 
като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-продължителното прекъсване на 
доставките е било 13 дни.

Изменение 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) доставки в случай на изключително 
ниски средни температури в 
продължение на седем последователни 
дни, които статистически се наблюдават 
веднъж на всеки двадесет години; и
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Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни, за да се избегнат непропорционални 
разходи за клиентите и намаляването на конкурентоспособността на природния газ 
като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-продължителното прекъсване на 
доставките е било 13 дни.

Изменение 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

б) всеки тридесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни, за да се избегнат непропорционални 
разходи за клиентите и намаляването на конкурентоспособността на природния газ 
като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-продължителното прекъсване на 
доставките е било 13 дни.

Изменение 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки шестдесетдневен период на 
изключително високо търсене на газ по 

б) доставки в случай на 
тридесетдневен период на 
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време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

изключително високо търсене на газ по 
време на най-студените периоди, които 
статистически се наблюдават веднъж на 
двадесет години.

Or. en

Обосновка

Досега най-дългата криза е продължила около две седмици. В отсъствието на 
надеждна икономическа оценка на разходите и ползите за пазара, при регулирането 
следва да се използва по-кратък период от 30 дни, за да се избегнат непропорционални 
разходи за клиентите и намаляването на конкурентоспособността на природния газ 
като нисковъглеродно гориво. През 40-те години след построяването на голямата 
инфраструктура за пренос на газ към Европа, най-продължителното прекъсване на 
доставките е било 13 дни.

Изменение 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Компетентният орган полага 
старание да поддържа доставките към 
защитените потребители, докато това е 
необходимо. 

2. При настъпването на  извънредна 
ситуация, съгласно член 9, параграф 2, 
компетентният орган също предприема 
мерки, съвместно с предприятията за 
природен газ, за даване на приоритет 
на доставките на газ към защитените 
клиенти за периода от 30 дни.
Доставките към защитени клиенти
продължават, докато това е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

Предложеният параграф 2 от член 7 предвижда компетентният орган да гарантира 
доставките на газ за защитени клиенти за период от шестдесет дни на 
изключително голямо търсене на газ по време на най-студения период, настъпващ 
статистически веднъж на двадесет години, както и при извънредни ситуации. Тази 
разпоредба може да доведе до задължение, което би могло да бъде много трудно или 
много скъпо за изпълнение за предприятията, особено ако категорията защитени 
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клиенти не се ограничава само до домакинствата. Това може да увеличи цените на 
природния газ за крайните потребители.

Изменение 297
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 
газ към защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2.
Компетентният орган полага 
старание да поддържа доставките към 
защитените потребители, докато това е 
необходимо. 

2. При настъпването на  извънредна 
ситуация съгласно член 9, параграф 2, 
компетентният орган работи 
съвместно с предприятията за 
природен газ за даване на приоритет 
на доставките на природен газ към 
защитените клиенти. Доставките към 
защитени клиенти продължават, 
докато това е възможно.

Or. en

Обосновка

В член 7, параграф 2 се  предвижда компетентният орган да гарантира доставките 
на газ за защитени клиенти за период от шестдесет дни на изключително голямо 
търсене на газ по време на най-студения период, настъпващ статистически веднъж 
на двадесет години, както и при извънредни ситуации. Тази разпоредба може да 
доведе до задължение, което би могло да бъде много трудно или много скъпо за 
изпълнение за предприятията, особено ако категорията защитени клиенти не се 
ограничава само до домакинствата. Това може да увеличи цените на природния газ за 
крайните потребители.

Изменение 298
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган предприема 
мерки, за да гарантира доставките на 

2. Компетентният орган изисква от 
предприятията за доставка да 
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газ към защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Компетентният орган полага старание 
да поддържа доставките към защитените 
потребители, докато това е необходимо. 

гарантират доставките на газ към 
защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Предприятията за доставка, в 
сътрудничество с компетентния орган, 
полагат старание да поддържат 
доставките към защитените 
потребители, докато това е възможно.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на стандартите за доставка следва да бъде задача на предприятията 
за доставка на природен газ и на компетентните органи.

Изменение 299
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган предприема
мерки, за да гарантира доставките на газ 
към защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Компетентният орган полага 
старание да поддържа доставките към 
защитените потребители, докато това е 
необходимо. 

2. Държавите-членки или 
съответните предприятия за 
природен газ предприемат мерки, за да 
гарантира доставките на газ към 
защитените клиенти за срок от 
шестдесет дни и при настъпване на 
извънредна ситуация, както тя е 
определена в член 9, параграф 2. 
Държавата-членка полага старание да 
поддържа доставките към защитените 
потребители, докато това е необходимо.

Or. de

Обосновка

Изменението има за цел да разясни въпросите, 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, тези, които в крайна сметка 
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ще  реагират са 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 300
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наложените на предприятията за 
природен газ задължения за 
изпълнение на стандарта за 
доставки, определен в параграфи 1 и 2, 
се прилагат без дискриминация и не 
трябва да създават ненужна тежест 
за новите участници на пазара и за 
малките предприятия. 

заличава се

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 
методика, 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 адекватност. Подобни планове биха 
могли също да се изготвят на регионално равнище.

Изменение 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наложените на предприятията за 
природен газ задължения за 

заличава се
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изпълнение на стандарта за 
доставки, определен в параграфи 1 и 2, 
се прилагат без дискриминация и не 
трябва да създават ненужна тежест 
за новите участници на пазара и за 
малките предприятия. 

Or. en

Обосновка

Изменение 302
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наложените на предприятията за 
природен газ задължения за 
изпълнение на стандарта за 
доставки, определен в параграфи 1 и 2, 
се прилагат без дискриминация и не 
трябва да създават ненужна тежест 
за новите участници на пазара и за 
малките предприятия. 

заличава се

Or. en

Изменение 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти
да бъдат изпълнени въз основа на 

4. На компетентните органи се
позволява да изчисляват тези 
показатели на регионално равнище или 
на равнище ЕС и от тях не се изисква 
да изчисляват тези показатели само 
на тяхна територия.
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инфраструктура, намираща се само 
на негова територия.

Or. en

Изменение 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти
да бъдат изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само 
на негова територия.

4. На компетентните органи се
позволява да изчисляват тези 
показатели на регионално равнище или 
на равнище ЕС и от тях не се изисква 
да изчисляват тези показатели само 
на тяхна територия.

Or. en

Изменение 305
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти
да бъдат изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само 
на негова територия.

4. На компетентните органи се
позволява да изчисляват тези 
показатели на регионално равнище или 
на равнище ЕС и от тях не се изисква 
да изчисляват тези показатели само 
на тяхна територия.

Or. en



PE438.231v01-00 76/101 AM\801978BG.doc

BG

Изменение 306
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти
да бъдат изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само 
на негова територия.

4. На компетентните органи се
позволява да изчисляват тези 
показатели на регионално равнище или 
на равнище ЕС и не се изисква да 
изчисляват тези показатели само на 
тяхна територия.

Or. en

Изменение 307
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти да 
бъдат изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само на 
негова територия.

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или национално равнище, 
или на равнище ЕС и няма право да 
изисква тези стандарти да бъдат 
изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само на 
негова територия.

Or. en
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Изменение 308
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или общностно равнище и 
няма право да изисква тези стандарти да 
бъдат изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само на 
негова територия.

4. Компетентният орган позволява на 
предприятията за природен газ да 
изпълняват тези критерии на 
регионално или национално равнище, 
или на равнище ЕС и няма право да 
изисква тези стандарти да бъдат 
изпълнени въз основа на 
инфраструктура, намираща се само на 
негова територия.

Or. el

Обосновка

Компетентният орган прави изчисления и определя стандарти за сигурност на 
доставките не само на регионално равнище или на равнище ЕС, но и на национално 
равнище, предвид различните особености и диверсификацията на пазара на газ в 
отделните държави-членки. 

Изменение 309
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 310
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Компетентният орган гарантира, че са 
създадени условия за доставки към 
защитените клиенти, без това да засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на газ и на цена, 
отчитаща пазарната стойност на 
суровината. При все това, в кризисни 
ситуации, държавите-членки могат 
да предприемат мерки за 
предотвратяване на прекомерни 
увеличения на цените на газ за 
защитените клиенти.

Or. ro

Обосновка

Съгласно член 153, параграф 2 от Договора за ЕС следва да се вземат мерки за 
защита на клиентите.

Изменение 311
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Потребители, в чиято полза не се 
прилага стандартът за доставки 
съгласно настоящия член, в рамките 
на либерализирания пазар, получават 
подходящо обезщетение за 
евентуални загуби, причинени от 
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прекъсване на доставките на газ.

Or. en

Обосновка

В рамките на регламента големите потребители не принадлежат към групата на 
защитените потребители, като по този начин в по-голяма степен са изложени на 
риска доставките на газ в тяхна полза да бъдат прекъснати първи. Следователно 
следва да се гарантира, че получават подходящо обезщетение за претърпените загуби 
в рамките на либерализирания пазар.

Изменение 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца
след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка, като:

1. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] всеки компетентен 
орган извършва оценка на риска и 
въздействието, която представлява 
основа за:

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) създаване на профил на риска за 
съответната държава-членка, като 
се вземат предвид всички имащи 
отношение национални и регионални 
обстоятелства; 

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) създаване на плана за превантивни 
действия на съответната държава-
членка;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети 
държави;

в) създаване на плана за действия при 
извънредна ситуация на съответната 
държава-членка.

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

Оценката на риска и въздействието 
включва проиграването на различни 
сценарии на изключително високо 
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търсене и прекъсване на доставките като 
срив на основни преносни 
инфраструктури, съоръжения за 
съхранение, терминали за ВПГ и 
прекъсване на доставките от страна на 
производители от трети държави.
Отчита се взаимодействието и 
връзката на рисковете с други държави-
членки.
Оценката на риска и въздействието, 
наред с другото, се основава на 
показателите, предвидени в член 6, 
параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
настоящия регламент.  В оценката 
на риска и въздействието се вземат 
предвид техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара. Това се извършва 
по-специално преди всяко евентуално 
разширяване на национално равнище 
на обхвата на защитените клиенти 
извън рамките на домакинствата.

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца 1. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
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след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка, като:

влизането в сила] всеки компетентен 
орган извършва оценка на риска и 
въздействието, която представлява 
основа за:

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) създаване на профил на риска за 
съответната държава-членка, като 
се вземат предвид всички имащи 
отношение национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) създаване на плана за превантивни 
действия на съответната държава-
членка;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети 
държави;

в) създаване на плана за действия при 
извънредна ситуация на съответната 
държава-членка.

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

Оценката на риска и въздействието 
включва проиграването на различни 
сценарии на изключително високо 
търсене и прекъсване на доставките като 
срив на основни преносни 
инфраструктури, съоръжения за 
съхранение, терминали за ВПГ и 
прекъсване на доставките от страна на 
производители от трети държави.
Отчита се взаимодействието и 
връзката на рисковете с други държави-
членки.

Оценката на риска и въздействието, 
наред с другото, се основава на 
показателите, предвидени в член 6, 
параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
настоящия регламент.  В оценката 
на риска и въздействието се вземат 
предвид техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара. Това се извършва 
по-специално преди всяко евентуално 
разширяване на национално равнище 
на обхвата на защитените клиенти 
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извън рамките на домакинствата.

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 адекватност.

Изменение 314
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца
след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка, като:

1. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] всеки компетентен 
орган извършва оценка на риска и 
въздействието, която представлява 
основа за:

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) създаване на профил на риска за 
съответната държава-членка, като 
се вземат предвид всички имащи 
отношение национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) създаване на плана за превантивни 
действия на съответната държава-
членка;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети 
държави;

в) създаване на плана за действия при 
извънредна ситуация на съответната 
държава-членка.

г) отчита взаимодействието и връзката Оценката на риска и въздействието 
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на рисковете с други държави-членки. включва проиграването на различни 
сценарии на изключително високо 
търсене и прекъсване на доставките като 
срив на основни преносни 
инфраструктури, съоръжения за 
съхранение, терминали за ВПГ и 
прекъсване на доставките от страна на 
производители от трети държави.
Отчита се взаимодействието и 
връзката на рисковете с други държави-
членки.

Оценката на риска и въздействието, 
наред с другото, се основава на 
показателите, предвидени в член 6, 
параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
настоящия регламент.  В оценката 
на риска и въздействието се вземат 
предвид техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара. Това се извършва 
по-специално преди всяко евентуално 
разширяване на национално равнище 
на обхвата на защитените клиенти 
извън рамките на домакинствата.

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.
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Изменение 315
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца
след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка, като:

1. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] всеки компетентен
орган извършва оценка на риска и 
въздействието, която представлява 
основа за:

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) създаване на профил на риска за 
съответната държава-членка, като 
се вземат предвид всички имащи 
отношение национални и регионални 
обстоятелства; 

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) създаване на плана за превантивни 
действия на съответната държава-
членка;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети 
държави;

в) създаване на плана за действия при 
извънредна ситуация на съответната 
държава-членка. 

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

Оценката на риска и въздействието 
включва проиграването на различни 
сценарии на изключително високо 
търсене и прекъсване на доставките като 
срив на основни преносни 
инфраструктури, съоръжения за 
съхранение, терминали за ВПГ и 
прекъсване на доставките от страна на 
производители от трети държави.
Отчита се взаимодействието и 
връзката на рисковете с други държави-
членки.

Оценката на риска и въздействието, 
наред с другото, се основава на 
показателите, предвидени в член 6, 
параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
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настоящия регламент.  В оценката 
на риска и въздействието се вземат 
предвид техническата изпълнимост и 
икономическата оценка на разходите 
и ползите за пазара. Това се извършва 
по-специално преди всяко евентуално 
разширяване на национално равнище 
на обхвата на защитените клиенти 
извън рамките на домакинствата.

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 адекватност. Могат да бъдат 
изготвени също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца след 
влизането в сила] всеки компетентен 
орган прави пълна оценка на рисковете 
за сигурността на доставките на газ в
своята държава-членка, като:

1. До [30 март 2011 г.; 12 месеца след 
влизането в сила] Комисията и всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в ЕС и държавата-
членка, съответно като: 

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) използва показателя, посочен в 
членове 6 и 7;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
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основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети държави;

основни преносни инфраструктури, 
съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети държави;

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

Or. en

Обосновка

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Могат да бъдат 
изготвени също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 317
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [30 септември 2010 г.; 6 месеца след 
влизането в сила] всеки компетентен 
орган прави пълна оценка на рисковете 
за сигурността на доставките на газ в 
своята държава-членка, като:

1. До [30 септември 2010 г.; 6 месеца 
след влизането в сила] всеки 
компетентен орган прави пълна оценка 
на рисковете за сигурността на 
доставките на газ в своята държава-
членка и на последствията от 
предложените мерки, извършвайки 
оценка на риска и въздействието, 
като:

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

а) използва стандартите, посочени в 
членове 6 и 7;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

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

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 

в) разиграва различни сценарии на 
изключително високо търсене и 
прекъсване на доставките като срив на 
основни преносни инфраструктури, 
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съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети държави;

съоръжения за съхранение, терминали 
за ВПГ и прекъсване на доставките от 
страна на доставчици от трети държави;

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

г) отчита взаимодействието и връзката 
на рисковете с други държави-членки.

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

Or. en

Обосновка

С въвеждането на сериозни задължения за държавите-членки по отношение на 
инфраструктурата предложението може да породи огромна необходимост от 
инвестиции в нов капацитет и обратни потоци, които да доведат до значителни 
разходи с въздействие върху цените на газа за крайните потребители. Необходимо е 
да се направи внимателна оценка на предложените мерки, с цел новият капацитет да 
не остане неизползван, така че да доведе до натрупването на невъзвръщаеми разходи 
и увеличаване на цените за крайните потребители.

Изменение 318
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства, включително 
съответно използването на газ за 
централно отопление за 
домакинствата и производство на 
електричество и включително за 
промишлените дейности, които са 
особено чувствителни към 
колебанията в доставките;

Or. hu
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Обосновка

В оценката на риска трябва да се вземат предвид всички промишлени предприятия, 
които са особено уязвими при загуба или колебания в доставките на газ. Оценката не 
трябва да пренебрегва важната роля на доставките на газ за системите на 
централното отопление и производството на електричество.

Изменение 319
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение
национални и регионални 
обстоятелства, включително 
обезпечената доставка на 
електричество и централно 
отопление за защитените 
потребители;

Or. en

Изменение 320
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства, включително 
използването на газ за доставка на 
електричество и за централно 
отопление за защитените 
потребители;

Or. en
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Обосновка

Тъй като в някои държави-членки газът се използва като основно гориво за 
производство на електроенергия и за отопление, доставката на електричество и 
централното отопление за защитените потребители следва също да се взема предвид 
в оценката на риска.

Изменение 321
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства, включително 
използването на газ за доставка на 
електричество и за централно 
отопление за защитените 
потребители;

Or. en

Изменение 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства;

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални обстоятелства 
като енергиен микс, модели на 
потребление, връзка с вътрешния 
пазар и въпроси, свързани със 
сигурността;

Or. en

Обосновка

Следва да се обяснят обстоятелствата, които следва да бъдат взети под внимание.



PE438.231v01-00 90/101 AM\801978BG.doc

BG

Изменение 323
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) определя всички имащи 
отношение национални, регионални и 
международни събития.

Or. en

Изменение 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В оценката на риска държавите-
членки могат да определят, въз 
основа на технически и икономически 
анализ, задължения за доставяне на 
газ на клиентите, свързани към 
газоразпределителната система, 
различни от защитените клиенти 
като училищата и болниците, при 
условие че тези задължения не 
засягат техния капацитет за 
доставки на защитените клиенти в 
случай на криза, както е определено в 
член 7.
В случай на извънредно положение на 
европейско или регионално равнище, 
съответната държава-членка носи 
единствена отговорността за 
доставките на газ към тези 
допълнителни клиенти.

Or. en
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Обосновка

Изменението трябва да се разглежда заедно с измененията към членове 2 и 8. 
Понятието „защитени клиенти“ е пряко свързано със задълженията, поети от 
всички държави-членки по отношение на солидарността. Ако дадена държава-членка 
има капацитет за предприемане на допълнителни мерки за други клиенти, то това 
трябва да бъде позволено (вж. измененията към членове 2 и 5), при условие че 
допълнителните задължения бъдат взети под внимание в оценката на риска и 
съответната държава-членка носи единствена отговорността за тях.

Изменение 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, 
параграф 3, или в ситуацията, 
посочена в член 4, параграф 4, 
задълженията, посочени в настоящия 
член, могат да бъдат изпълнени на 
регионално равнище.

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.
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Изменение 326
Aldo Patriciello

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, 
параграф 3, или в ситуацията, 
посочена в член 4, параграф 4, 
задълженията, посочени в настоящия 
член, могат да бъдат изпълнени на 
регионално равнище.

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, 
параграф 3, или в ситуацията, 
посочена в член 4, параграф 4, 
задълженията, посочени в настоящия 
член, могат да бъдат изпълнени на 
регионално равнище.
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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 адекватност. Могат да бъдат 
изготвени също така сходни планове на регионално равнище.

Изменение 328
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с препоръката на 
Комисията, посочена в член 4, 
параграф 3, или в ситуацията, 
посочена в член 4, параграф 4, 
задълженията, посочени в настоящия 
член, могат да бъдат изпълнени на 
регионално равнище.

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 адекватност. Могат да бъдат 
изготвени също така сходни планове на регионално равнище.
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Изменение 329
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, 
включително съответните 
производители на електроенергия, 
държавите-членки и регулаторният 
орган, когато той е различен от 
компетентния орган, си сътрудничат с 
компетентния орган и предоставят 
цялата необходима информация за 
оценката на риска и въздействието. 
Информация се предоставя, като се 
спазват изискванията за 
поверителност на чувствителните в 
търговско отношение данни.

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 

Изменение 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторният орган, когато той е 

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

различен от компетентния орган, си 
сътрудничат и предоставят цялата 
необходима информация за оценката на 
риска и въздействието, включително 
на геополитически рискове.

Or. en

Изменение 331
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.
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Изменение 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятията за природен газ, 
съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторният орган, когато той е 

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

различен от компетентния орган, си 
сътрудничат и предоставят цялата 
необходима информация за оценката на 
риска и въздействието.

Or. en

Изменение 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

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

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

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 

Изменение 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.

Изменение 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 
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Изменение 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 

Изменение 338
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 конкретните национални условия и специфики, 
където е необходимо. Резултатите се отразяват в план за превантивни действия и 
план за действия при извънредна ситуация. Тези планове следва да подлежат на 
преразглеждане, за да се гарантира тяхната целесъобразност.
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Изменение 339
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 

Изменение 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вместо да се установяват задължителни европейски стандарти на този етап, 
регламентът следва се фокусира в по-голяма степен върху изискването за провеждане 
на задълбочена оценка на риска и на въздействието от страна на държавите-членки и 
за анализ на тяхното положение въз основа на стабилна обща методология. 
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