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Изменение 341
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В плана за действия при извънредни 
ситуации се:

1. В националните планове и плана на
ЕС за действия при извънредни 
ситуации съответно се:

Or. en

Изменение 342
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) определят ролята и отговорностите 
на предприятията за природен газ и на 
индустриалните клиенти, както и 
тяхното взаимодействие с компетентния 
орган и, където е целесъобразно, с 
регулаторния орган; 

(2) определят ролята и отговорностите 
на предприятията за природен газ и на 
индустриалните клиенти, като вземат 
предвид различната степен, в която 
те са засегнати от прекъсването на 
доставките на газ, и след извършване 
на прозрачен анализ на разходите и 
ползите, определят тяхното 
взаимодействие с компетентния орган и 
където е целесъобразно, с регулаторния 
орган;

Or. de

Обосновка

Някои големи индустриални клиенти са особено зависими от непрекъснатите 
доставки на природен газ. Тъй като в много области на производство на суровини 
(напр. стъкло или основни химически вещества) не е лесно да се премине от един вид 
гориво на друг, като се използват смесени горивни инсталации, тези потребители 
могат да реагират на прекъсванията в доставките в ограничена степен и в някои 
случаи на висока цена. Поради това при вземането на решения относно мерки, 
свързани с търсенето, следва да се имат предвид тези интереси на някои 
индустриални клиенти.
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Изменение 343
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) определят ролята и отговорностите 
на предприятията за природен газ и
на индустриалните клиенти, както и 
тяхното взаимодействие с компетентния 
орган и, където е целесъобразно, с 
регулаторния орган; 

(2) определят ролята и отговорностите 
на всички участници на пазара, както 
и тяхното взаимодействие с 
компетентния орган и където е 
целесъобразно, с регулаторния орган; 

Or. en

Изменение 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) определят ролята и отговорностите 
на предприятията за природен газ и 
на индустриалните клиенти, както и 
тяхното взаимодействие с компетентния 
орган и, където е целесъобразно, с 
регулаторния орган;

(2) определят ролята и отговорностите 
на всички участници на пазара, както 
и тяхното взаимодействие с 
компетентния орган и където е 
целесъобразно, с регулаторния орган;

Or. en

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; ІII: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент и следва да се възстанови. Във фаза на 
извънредна ситуация, когато пазарните механизми сами по себе си не са достатъчни 
за преодоляване на кризата, държавите-членки следва да се ангажират. Пазарни и 
непазарни механизми могат да действат успоредно едни на други. Разходите за 
непазарни мерки трябва да бъдат изчислявани по разумен начин и механизмите, 
включени в посредничеството със засегнати трети държави, следва да бъдат 
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описани.

Изменение 345
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) определят ролята и отговорностите 
на компетентния орган;

(3) предлага определение за ролята и 
отговорностите на компетентния орган;
Въпреки това държавите-членки ще 
продължават да упражняват надзор 
над сигурността на доставките за 
тях и ще си запазят правото на избор 
на режими и инструменти за 
гарантиране на сигурността на 
доставките;

Or. en

Изменение 346
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) определят ролята и отговорностите 
на компетентния орган;

(3) определят ролята и отговорностите 
на компетентния орган и на 
останалите органи, на които са 
възложени задачи, както е посочено в 
член 2, параграф 2, точка (2);

Or. en
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Изменение 347
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) изготвя подробна процедура, която 
да се следва при всяко едно ниво на 
опасност, както и 
съответстващитесхеми, представящи 
движението на информационните 
потоци;

(4) изготвя подробна процедура, 
съгласувана с останалите национални 
планове, която да се следва при всяко 
едно ниво на опасност, както и 
съответстващите схеми, представящи 
движението на информационните 
потоци;

Or. en

Изменение 348
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) определя отговорник или екип от 
отговорници за управлението в 
условия на криза и се определя 
неговата или тяхната роля; 

заличава се

Or. en

Изменение 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точки 6-10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) определя приносът на пазарните 
мерки, изброени в приложение ІІ, за 
подобряване на положението при ниво 
„Тревога“ и за облекчаване на 

(6) определя приносът на пазарните 
мерки, изброени в приложение ІІ, за 
подобряване на положението при ниво 
„Тревога“ и за облекчаване на 
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ситуацията при ниво „Извънредна 
ситуация“;

ситуацията при ниво „Извънредна 
ситуация“ във възможно най-голяма 
степен и за възможно най-дълго 
време;

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

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

(8) описват механизмите, използвани 
за сътрудничество с другите държави-
членки при всяко едно ниво на 
опасност;

(8) описват използваните механизми и 
ролята на участниците на пазара във 
връзка със сътрудничеството с 
другите държави-членки при всяко едно 
ниво на опасност;
(8а) описват механизмите, 
използвани за започване на 
посредничество със засегнатите 
трети държави;

(9) описват подробно задълженията за 
докладване, наложени на предприятията 
за природен газ при ниво на опасност 
„Тревога“ и „Извънредна ситуация“;

(9) описват подробно задълженията за 
докладване, наложени на предприятията 
за природен газ при ниво на опасност 
„Тревога“ и „Извънредна ситуация“;

(10) съставя списък на предварително 
определени действия за осигуряване на 
газ в случай на извънредна ситуация,
включително компенсаторните 
механизми и търговските 
споразумения между страните, 
участващи в такива действия; тези 
действия могат да включват 
трансгранични споразумения между 
държавите-членки и/или 
предприятията за природен газ.

(10) съставя списък на предварително 
определени в тясно сътрудничество с 
участниците на пазара действия за 
осигуряване на газ в случай на 
извънредна ситуация;

Or. en



PE438.242v01-00 8/118 AM\802059BG.doc

BG

Обосновка

Определеният в директивата от 2004 г. подход на три нива за гарантиране 
сигурността на доставките (I: дружества; II: държави-членки; ІII: Комисията) вече 
не е ясно отразен в проекта на регламент и следва да се възстанови. Във фаза на 
извънредна ситуация, когато пазарните механизми сами по себе си не са достатъчни 
за преодоляване на кризата, следва да участват държавите-членки. Пазарни и 
непазарни механизми могат да действат успоредно едни на други. Разходите за 
непазарни мерки трябва да бъдат изчислявани по разумен начин и механизмите, 
включени в посредничеството със засегнати трети държави, следва да бъдат 
описани.

Изменение 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) описват механизмите, 
използвани за започване на 
посредничество със засегнатите 
трети държави;

Or. en

Изменение 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Трите основни нива на опасност са 
следните:

2. Трите основни нива на опасност са 
следните:

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): в случаи, 
когато е налице конкретна, сериозна и 
надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията 

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): конкретна, 
сериозна и надеждна информация, 
подсказваща, че  условията на 
доставките биха могли да се влошат 
в краткосрочен план. Очаква се 
пазарът да реши проблема без 
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на доставките; намесата на компетентния орган;
(2) ниво на тревога („Тревога“): в 
случаи, когато е настъпило
прекъсване на доставките или 
изключително високо търсене, но 
пазарът все още е в състояние да се 
справи със ситуацията без намесата на 
компетентния орган;

(2) ниво на тревога („Тревога“): 
прекъсване на доставките или 
изключително високо търсене, 
мащабът на което все още не дава 
основание за обявяване на извънредна 
ситуация по точка (3). Очаква се 
пазарът да реши проблема без 
намесата на компетентния орган;

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-
голямата инфраструктура или 
източник на газ и е налице реален 
риск стандартът за доставки към 
защитените потребители повече да 
не може да бъде изпълнен само с 
помощта на пазарни инструменти.

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): прекъсване 
на доставките или изключително 
високо търсене и наличие на данни, 
свидетелстващи, че пазарните 
механизми сами по себе си вече не 
могат да осигурят доставки за 
защитените потребители.
Компетентният орган е длъжен да се 
намеси в рамките на плана за 
извънредни ситуации. Пазарни и
непазарни механизми могат да 
действат успоредно едни на други на 
този етап.

Or. en

Обосновка

Всички етапи следва да бъдат подробно разяснени и ясно разграничени един от друг, 
за да се избегне объркване в случай на извънредна ситуация и за да се възстанови 
подходът на три нива, определен в директивата от 2004 г. (I: дружества; II: 
държави-членки; ІII: Комисията). По време на първите два етапа на кризата от 
пазара се очаква в пълна степен да реши проблема, но по време на реална 
криза/извънредна ситуация, когато сами по себе си пазарните механизми не са 
достатъчни за справяне с кризата, държавите-членки следва да се ангажират. 
Пазарни и непазарни механизми могат да действат успоредно едни на други.
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Изменение 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Трите основни нива на опасност са 
следните:

2. Трите основни нива на опасност са 
следните:

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): в случаи, 
когато е налице конкретна, сериозна и 
надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията 
на доставките;

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): конкретна, 
сериозна и надеждна информация, 
подсказваща, че  условията на 
доставките биха могли да се влошат 
в краткосрочен план. Очаква се 
пазарът да реши проблема без 
намесата на компетентния орган;

(2) ниво на тревога („Тревога“): в 
случаи, когато е настъпило
прекъсване на доставките или 
изключително високо търсене, но 
пазарът все още е в състояние да се 
справи със ситуацията без намесата на 
компетентния орган;

(2) ниво на тревога („Тревога“): 
прекъсване на доставките или 
изключително високо търсене, 
мащабът на което все още не дава 
основание за обявяване на извънредна 
ситуация по точка (3). Очаква се 
пазарът да реши проблема без 
намесата на компетентния орган;

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ 
и е налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените 
потребители повече да не може да 
бъде изпълнен само с помощта на 
пазарни инструменти.

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“):
прекъсване на доставките или
изключително високо търсене и
наличие на данни, свидетелстващи, 
че пазарните механизми сами по себе 
си вече не могат да осигурят 
доставки за защитените 
потребители. Компетентният орган 
е длъжен да се намеси в рамките на 
плана за извънредни ситуации. 
Пазарни и непазарни механизми 
могат да действат успоредно едни на 
други на този етап.

Or. en

Обосновка

Всички етапи следва да бъдат подробно разяснени и ясно разграничени един от друг, 
за да се избегне объркване в случай на извънредна ситуация и за да се възстанови 
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подходът на три нива, определен в директивата от 2004 г. (I: дружества; II: 
държави-членки; ІII: Комисията). По време на първите два етапа на кризата от 
пазара се очаква в пълна степен да реши проблема, но по време на реална 
криза/извънредна ситуация, когато сами по себе си пазарните механизми не са 
достатъчни за справяне с кризата, държавите-членки следва да се ангажират. 
Пазарни и непазарни механизми могат да действат успоредно едни на други.

Изменение 353
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Трите основни нива на опасност са 
следните:

2. Двете основни нива на опасност са 
следните:

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): ниво на 
ранно предупреждение („Ранно 
предупреждение“): в случаи, когато е 
налице конкретна, сериозна и 
надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията 
на доставките;
(2) ниво на тревога („Тревога“): в 
случаи, когато е настъпило прекъсване 
на доставките или изключително 
високо търсене, но пазарът все още е в 
състояние да се справи със ситуацията 
без намесата на компетентния орган;

(1) ниво на тревога („Тревога“): в 
случаи, когато е настъпило прекъсване 
на доставките, но пазарът все още е в 
състояние да се справи със ситуацията 
без намесата на компетентния орган;

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ и 
е налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти. 

(2) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило прекъсване на 
доставките през най-голямата 
инфраструктура и е налице реален риск,
стандартът за доставки към защитените 
потребители повече да не може да бъде 
изпълнен само с помощта на пазарни 
инструменти.
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Or. de

Обосновка

Нивото на ранно предупреждение изглежда излишно, тъй като на второто ниво на 
опасност прекъсването в доставките може да се компенсира на равнище
предприятие. Държавната намеса като последно средство е допустима само ако 
доставките на природен газ вече не могат да бъдат осигурени чрез пазарни търговски 
средства.

Изменение 354
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): в случаи, 
когато е налице конкретна, сериозна и 
надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията на 
доставките;

(1) ниво на ранно предупреждение 
(„Ранно предупреждение“): в случаи, 
когато е налице конкретна, сериозна и 
надеждна информация, евентуално 
получена от механизъм за ранно 
предупреждение, че може да настъпи 
събитие, което ще влоши условията на 
доставките. Докато пазарът се справя 
с проблема, компетентният орган не 
следва да се намесва;

Or. en

Изменение 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ и е 

(3) ниво на извънредна ситуация 
(„Извънредна ситуация“): в случаи, 
когато е настъпило изключително 
високо търсене или прекъсване на 
доставките през или от най-голямата 
инфраструктура или източник на газ 
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налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти. 

или е налице реален риск стандартът за 
доставки към защитените потребители 
повече да не може да бъде изпълнен 
само с помощта на пазарни 
инструменти.

Or. en

Изменение 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки и 
компетентните органи в плана за 
действия при извънредни ситуации
гарантират, че трансграничният 
достъп до договорения капацитет в 
съоръженията за съхранение се 
поддържа за страните по договора и в 
случай на извънредна ситуация.
Държавите-членки и 
компетентният орган не въвеждат 
мерки, които ненужно ограничават
потока на договорените количества 
газ през границите.

Or. en

Обосновка

Важно е да има ясно разпределение на отговорностите между отделните 
заинтересовани страни. Това е от особена важност в периоди на много тежки 
извънредни ситуации, когато са засегнати няколко държави-членки и когато 
пазарните механизми сами по себе си вече не са достатъчни за справяне със 
ситуацията. Търговските договори следва да бъдат спазвани и в случай на извънредни 
ситуации.
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Изменение 357
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 358
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В плана за действия при 
извънредни ситуации се посочват 
също така необходимите мерки и 
действия, които следва да бъдат 
предприети при извънредна ситуация 
с цел ограничаване на последствията 
от прекъсването на доставките на 
газ за осигуряването на 
електроенергия и централно 
отопление на защитените клиенти. 

Or. en

Обосновка

Тъй като в някои държави-членки газта се използва като основно гориво за 
производство на електроенергия и за отопление, планът за действия при извънредни 
ситуации следва също така да предвижда необходимите мерки и действия за 
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ограничаване на последствията от прекъсването на доставките на електричество и 
централното отопление. Целта е да се гарантира, че газовата криза няма да доведе 
до спиране на електричеството или отоплението за защитените клиенти.

Изменение 359
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В плана за действия при 
извънредни ситуации се посочват 
също така необходимите мерки и 
действия, които следва да бъдат 
предприети при извънредна ситуация 
с цел ограничаване на последствията 
от прекъсването на доставките на 
газ за осигуряването на 
електроенергия и централно 
отопление на защитените клиенти. 

Or. en

Изменение 360
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое 
от нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта 

4. Компетентният орган е упълномощен 
да обявява извънредна ситуация и 
нивото на опасност. Той незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, по-
специално за действията, които 
възнамерява да предприеме съгласно 
параграф 1. Компетентният орган 
следва предварително определените 
действия съгласно изготвения от него 
план за действия при извънредни 
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на гражданската защита към 
Комисията.

ситуации.

Or. en

Обосновка

Необходимо е действията, посочени в член 9, параграфи 4 и 5, да бъдат 
последователни, да не са прекомерни и да се разясняват в логичен ред стъпките, 
които трябва да бъдат взети.

Изменение 361
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни.

Поради тази причина Координационната група по природния газ следва да улеснява 
координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на 
този обхват с Координационната група по природния газ следва да се провеждат 
рутинни консултации в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 363
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Изменение 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
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гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

Тъй като Координационната група по природния газ се намира в най-добрата позиция 
за извършване на оценка на положението с доставките на газ и предоставя 
подходяща платформа за сътрудничество между промишлеността, длъжностните 
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лица на държавно ниво и длъжностните лица  от Комисията, Комисията следва да се 
консултира с групата, преди да обяви извънредно положение или да предприеме мерки, 
като се задължава да прилага нейните решения. Координационната група по 
природния газ следва да се подсили още повече с допълнителни членове от газовата 
промишленост и едрите промишлени потребители.

Изменение 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

Приветстваме запазването в проекта за регламент на Координационната група по 
природния газ. При вземането на решение относно точния състав на групата 
Комисията следва да привлече за активно участие всички заинтересовани лица, тъй 
като нейната функция следва да бъде доста по-обширна от чисто косултантската 
дейност. Тъй като Координационната група по природния газ се намира в най-
добрата позиция за извършване на оценка на положението с доставките на газ и 
предоставя подходяща платформа за сътрудничество между промишлеността, 
длъжностните лица на държавно ниво и длъжностните лица  от Комисията, 
Комисията следва да се консултира с групата, преди да обяви извънредно положение 
или да предприеме мерки, като се задължава да прилага нейните решения.
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Изменение 367
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и предоставя 
цялата необходима информация, в 
случаите когато той обявява някое от 
нивата на опасност. В случай на 
извънредна ситуация, която може да 
доведе до апел за помощ от ЕС и 
неговите държави-членки, 
компетентният орган на съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Центъра за наблюдение и 
информация в областта на гражданската 
защита към Комисията.

4. Компетентният орган незабавно 
информира Комисията и 
Координационната група по 
природния газ и им предоставя цялата 
необходима информация, в случаите,
когато той обявява някое от нивата на 
опасност. В случай на извънредна 
ситуация, която може да доведе до апел 
за помощ от ЕС и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
своевременно уведомява Центъра за 
наблюдение и информация в областта на 
гражданската защита към Комисията.

Or. en

Обосновка

Тъй като Координационната група по природния газ се намира в най-добрата позиция 
за извършване на оценка на положението с доставките на газ и предоставя 
подходяща платформа за сътрудничество между промишлеността, длъжностните 
лица на държавно ниво и длъжностните лица  от Комисията, Комисията следва да се 
консултира с групата, преди да обяви извънредно положение или да предприеме мерки, 
като се задължава да прилага нейните решения. Координационната група по 
природния газ следва да се подсили още повече с допълнителни членове от газовата 
промишленост и едрите промишлени потребители.

Изменение 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато Комисията е уведомена от 
компетентния орган, че в държава-
членка е обявено ниво на ранно 
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предупреждение поради 
геополитически съображения или е 
сигнализирана заплаха за прекъсване 
на доставките на газ поради 
геополитически съображения, като 
това може да стане посредством 
механизма за ранно предупреждение, 
Съюзът, представляван от 
заместник-председателя на 
Комисията и върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност 
(заместник-председател/върховен 
представител), предприема 
целесъобразни дипломатически 
действия. Действията, предприети 
от заместник-
председателя/върховния 
представител, не трябва да засягат 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предприемат съответни дипломатически действия на възможно 
най-ранен етап спрямо трети държави, които са доставчици на газ или през които се 
транзитира газ, когато е налице заплаха за прекъсване на доставките на газ поради 
геополитически причини. Тези действия не трябва да засягат функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 369
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При обявяването на извънредна 
ситуация компетентният орган 
следва предварително определените 
действия, посочени в неговия план за 
действия при извънредна ситуация, и 
незабавно информира Комисията по-

5. В случай на извънредна ситуация, 
която може да доведе до призив за 
помощ от Съюза и неговите държави-
членки, компетентният орган на 
съответната държава-членка 
уведомява незабавно Центъра за 
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специално за действията, които 
възнамерява да предприеме в 
съответствие с член 9, параграф 1. 
Комисията може да свика 
Координационната група по природния 
газ.

наблюдение и информация в областта 
на гражданската защита към 
Комисията. Комисията може да свика 
Координационната група по природния 
газ.

Or. en

Обосновка

Необходимо е действията, посочени в член 9, параграфи 4 и 5, да бъдат 
последователни, а не да се дублират, като се обяснят в логичен ред мерките, които 
трябва да бъдат взети.

Изменение 370
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в 
едноседмичен срок дали обявяването 
на извънредна ситуация е оправдано и 
дали не създава ненужна тежест за 
предприятията за природен газ и за 
действието на вътрешния пазар. 
Комисията може по-специално да 
поиска от компетентния орган да 
измени мерките, които създават 
ненужна тежест за предприятията 
за природен газ, и да отмени 
обявената извънредна ситуация, ако 
счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

заличава се

Or. en
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Изменение 371
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна 
ситуация, ако счита, че тя не е или 
вече не е оправдана.

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ. 

Or. el

Обосновка

В този си вид разпоредбата може да повдигне въпроси, свързани със сигурността при 
експлоатацията на газопреносните и газоразпределителните системи, която е 
изключителна отговорност на компетентния орган.

Изменение 372
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 

6. Комисията проверява в тридневен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация отговаря на критериите, 
посочени в параграф 2.
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предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

Когато компетентният орган на 
държавата-членка, в която е обявена 
извънредна ситуация, реши да 
приложи мярката, която не е 
предвидена в плановете, Комисията 
може да провери дали това е 
оправдано и дали не създава ненужна 
тежест за предприятията за природен газ 
и за действието на вътрешния пазар. 
Комисията може по-специално да 
поиска от компетентния орган да 
измени мерките, които създават 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ, и да отмени обявената 
извънредна ситуация, ако счита, че тя не 
е или вече не е оправдана.

Or. en

Изменение 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

6. Комисията проверява в тридневен
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може да 
потърси консултация по този въпрос 
от Координационната група по 
природния газ. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
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ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

Or. en

Обосновка

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Изменение 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

6. Комисията проверява в 
четиридневен срок дали обявяването на 
извънредна ситуация е оправдано и дали 
не създава ненужна тежест за 
предприятията за природен газ и за 
действието на вътрешния пазар. 
Комисията може да потърси 
консултация по този въпрос от 
Координационната група по 
природния газ. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 375
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

6. Комисията проверява в 
четиридневен срок дали обявяването на 
извънредна ситуация е оправдано и дали 
не създава ненужна тежест за 
предприятията за природен газ и за 
действието на вътрешния пазар. 
Комисията може да потърси 
консултация по този въпрос от 
Координационната група по 
природния газ. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

Or. en



PE438.242v01-00 28/118 AM\802059BG.doc

BG

Изменение 376
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията проверява в едноседмичен 
срок дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

6. Комисията проверява в срок до 48 
часа дали обявяването на извънредна 
ситуация е оправдано и дали не създава 
ненужна тежест за предприятията за 
природен газ и за действието на 
вътрешния пазар. Комисията може по-
специално да поиска от компетентния 
орган да измени мерките, които 
създават ненужна тежест за 
предприятията за природен газ, и да 
отмени обявената извънредна ситуация, 
ако счита, че тя не е или вече не е 
оправдана.

Or. en

Изменение 377
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Наложените в случай на 
извънредна ситуация мерки, 
включително на регионално равнище 
или на равнището на Съюза, 
гарантират честно и справедливо 
обезщетение в полза на 
предприятията за природен газ, 
засегнати от тези мерки.

Or. en
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Изменение 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Наложените в случай на 
извънредна ситуация мерки, 
включително на регионално равнище 
или на равнището на Съюза, 
гарантират честно и справедливо 
обезщетение в полза на 
предприятията за природен газ, 
засегнати от тези мерки.

Or. en

Обосновка

Честното и справедливо обезщетение за предприятията за природен газ, засегнати 
от мерки, наложени в случай на извънредна ситуация, е в съответствие с 
основаващия се на пазарните принципи, недискриминационен подход, на който се 
базира проектът за регламент.

Изменение 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Наложените в случай на 
извънредна ситуация мерки, 
включително на регионално равнище 
и на равнището на Съюза, 
гарантират честно и справедливо 
обезщетение в полза на 
предприятията за природен газ, 
засегнати от тези мерки.

Or. en
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Обосновка

Честното и справедливо обезщетение за предприятията за природен газ, засегнати 
от мерки, наложени в случай на извънредна ситуация, е в съответствие с 
основаващия се на пазарните принципи, недискриминационен подход, на който се 
базира проектът за регламент.

Изменение 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Наложените в случай на 
извънредна ситуация мерки, 
включително на регионално равнище 
или на равнището на Съюза, 
гарантират честно и справедливо 
обезщетение в полза на 
предприятията за природен газ, 
засегнати от тези мерки.

Or. en

Обосновка

Честното и справедливо обезщетение за предприятията за природен газ, засегнати 
от мерки, наложени в случай на извънредна ситуация, е в съответствие с 
основаващия се на пазарните принципи, недискриминационен подход, на който се 
базира проектът за регламент.

Изменение 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Наложените в случай на 
извънредна ситуация мерки, 
включително на регионално равнище 
или на равнището на Съюза, 
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гарантират честно и справедливо 
обезщетение в полза на 
предприятията за природен газ, 
засегнати от тези мерки.

Or. en

Обосновка

Честното и справедливо обезщетение за предприятията за природен газ, засегнати 
от мерки, наложени в случай на извънредна ситуация, е в съответствие с 
основаващия се на пазарните принципи, недискриминационен подход, на който се 
базира проектът за регламент.

Изменение 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Планът за действия при 
извънредни ситуации се актуализира 
на всеки две години въз основа на 
резултатите от оценката на риска, 
упомената в член 8.

Or. it

Изменение 383
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните 
органи или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Общността
губи над 10 % от денонощния си внос на 
газ от трети държави. Комисията 

1. Трите основни нива на опасност в 
Съюза са следните: 
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обявява извънредна ситуация на 
Общността, когато повече от един 
компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

(1) Ниво на ранно предупреждение в 
Съюза („ранно предупреждение в 
Съюза“). Комисията обявява ранно 
предупреждение в Съюза по искане на 
поне един компетентен орган или 
когато са изпълнени 
предварителните условия за 
предприемане на действия, посочени в 
поне едно споразумение по механизма 
за ранно предупреждение в член 3a, 
параграф 2. При ранно 
предупреждение в Съюза Комисията и 
върховният представител намаляват 
установените рискове посредством 
външната енергийна политика на ЕС.
(2) Ниво на тревога в Съюза („тревога 
в Съюза“). Комисията обявява 
тревога в Съюза по искане на поне 
един компетентен орган. При тревога 
в Съюза Комисията изисква 
действията за справяне с прекъсване 
на доставките или изключително 
високо търсене чрез засилено 
координиране в Съюза на 
основаващите се на пазарни принципи 
мерки, изброени в приложение II. 
(3) Комисията обявява извънредна
ситуация на Съюза, когато повече от 
един компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация в съответствие 
с член 9, параграф 6 или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 10 % от денонощния 
си внос на газ от трети държави. 
Комисията обявява, по искане на 
компетентен орган, извънредна 
ситуация на Съюза за конкретно 
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засегнати географски региони, 
обхващащи повече от една държава-
членка.

Or. en

Изменение 384
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните 
органи или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G 
Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. Комисията обявява извънредна 
ситуация на Съюза, когато повече от 
един компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6, или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Съюзът 
губи над 20% от денонощния си внос 
на газ от трети държави. Комисията 
обявява извънредна ситуация на Съюза 
за конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка, когато компетентен 
орган от съответния регион е обявил 
извънредна ситуация или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
засегнатият географски регион губи 
над 10% от денонощния си внос на газ 
от трети държави.

Or. en

Обосновка

Често е по-ефективно да се използва възможно най-дълго националната или 
регионалната компетентност, тъй като участниците на това ниво обикновено имат 
по-ясна представа за проблемите и последиците, отколкото Комисията на 
европейско равнище. Следователно се подсилва възможността да се обяви регионално 
ограничена извънредна ситуация в Съюза. Същевременно тогава би могъл да се 
увеличи прагът за задействане на  извънредна ситуация в Съюза за цялата територия 
на ЕС.
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Изменение 385
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността по искане на един от 
компетентните органи или когато 
Общността губи над 20% от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави, доколкото тази загуба на 
внос вече не може да бъде 
компенсирана чрез пазарни 
механизми. По искане на 
компетентен орган и след 
консултация с Координационната 
група по природния газ Комисията 
може да обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

Or. de

Обосновка

ENTSO-G не може да изчислява загубата на внос на газ, тъй като поради отделянето 
на собствеността операторите на газопреносните системи не разполагат с такава 
информация. Само клиентите на газоснабдяването, които получават газ по силата на 
договори за внос, са запознати с тези стойности, като все още не е изяснено кой 
следва да изчисли загубата от 10% от денонощния внос на газ на Общността. Според 
нас Координационната група по природния газ е релевантната експертна група, тъй 
като в нея са представени всички заинтересовани лица (експерти от газовата 
промишленост, ENTSO-G, ACER  и правителствените агенции).
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Изменение 386
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ и въз основа на 
резултатите от тази консултация
Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави, доколкото съществува 
сериозен риск, защитените 
потребители да не могат да бъдат 
снабдявани чрез пазарните механизми 
или чрез националните мерки при 
извънредни ситуации.  В такива 
случаи Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Общността за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Значението на природния газ в различните държави-членки, изградеността на 
инфраструктурата и степента на свързаност на мрежите между съседни държави 
са толкова различни, че всеки отделен случай на прекъсване на доставките следва да 
бъде обсъждан от експертна група, преди да бъдат предприети конкретни мерки. 
Естественият кандидат за тази функция е Координационната група по природния 
газ, чиято роля следва да бъде значително засилена.
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Изменение 387
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните 
органи или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Общността
губи над 10 % от денонощния си внос на 
газ от трети държави. Комисията 
обявява извънредна ситуация на 
Общността, когато повече от един 
компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Общността за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

1. Комисията обявява извънредна 
ситуация на Съюза, когато повече от 
един компетентен орган или 
компетентен орган на държава-
членка без достъп до газопреносната 
мрежа на ЕС и с изключителна 
зависимост от един-единствен 
доставчик на газ е обявил извънредна 
ситуация в съответствие с член 9, 
параграф 6 или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Съюзът
губи над 10 % от денонощния си внос на 
газ от трети държави. Комисията може 
да обяви, по искане на компетентен 
орган, извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Извънредна ситуация на Съюза трябва да бъде обявена, ако се констатира прекъсване 
на доставките на газ в дадена държава-членка. Например в Литва прекъсването на 
доставките на газ никога не би достигнало десет процента от загубите на Съюза.

Изменение 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
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ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

искане на поне два компетентни 
органа в засегнатия регион или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 20% от денонощния 
си внос на газ от трети държави в 
сравнение с планирания обем на вноса. 
След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
повече от два компетентни органа са 
обявили извънредна ситуация и след 
като извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Неотдавнашната криза 
показа, че предприятията за природен газ могат да се справят с лекота 
самостоятелно със загуби, надвишаващи 10% от вноса на ЕС, ако съществува 
необходимата инфраструктура. Поради това десетте процента следва да се
повишат на минимум двадесет процента. 

Изменение 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
искане на поне два компетентни 
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денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

органа в засегнатия регион или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 20% от денонощния 
си внос на газ от трети държави в 
сравнение с планирания обем на вноса. 
След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
повече от два компетентни органа са 
обявили извънредна ситуация и след 
като извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Неотдавнашната криза 
показа, че предприятията за природен газ могат да се справят с лекота 
самостоятелно със загуби, надвишаващи 10% от вноса на ЕС, ако съществува 
необходимата инфраструктура. Поради това десетте процента следва да се 
повишат на минимум двадесет процента. 

Изменение 390
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
искане на поне два компетентни 
органа в засегнатия регион или когато 
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държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 20% от денонощния 
си внос на газ от трети държави в 
сравнение с планирания обем на вноса. 
След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
повече от два компетентни органа са 
обявили извънредна ситуация и след 
като извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

В качеството си на експертна група, представляваща заинтересованите страни, 
Координационната група по природния газ следва да бъде консултирана в кризисна 
ситуация. Извънредна ситуация в Съюза следва да се обявява само в изключителни 
обстоятелства, като условията за обявяването на такава ситуация следва да бъдат 
строго определени, за да се избегне ненужно обявяване на кризи.

Изменение 391
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
искане на поне два компетентни 
органа в засегнатия регион или когато 
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 10% от денонощния 
си внос на газ от трети държави в 
сравнение с планирания обем на вноса. 
След консултация с 
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член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

Координационната група по 
природния газ Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
повече от два компетентни органа са 
обявили извънредна ситуация и след 
като извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

В качеството си на експертна група, представляваща заинтересованите страни, 
Координационната група по природния газ следва да бъде консултирана в кризисна 
ситуация. Извънредна ситуация в Съюза следва да се обявява само в изключителни 
обстоятелства, като условията за обявяването на такава ситуация следва да бъдат 
строго определени, за да се избегне ненужно обявяване на кризи.

Изменение 392
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
искане на два компетентни органа в 
засегнатия регион или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Съюзът
губи над 10% от денонощния си внос на 
газ от трети държави в сравнение с 
планирания обем на вноса. След 
консултация с Координационната 
група по природния газ Комисията 
обявява извънредна ситуация на Съюза, 
когато повече от два компетентни 
органа са обявили извънредна ситуация 
и след като извърши проверка съгласно 
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член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Изменение 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните 
органи или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Общността
губи над 10 % от денонощния си внос 
на газ от трети държави. Комисията 
обявява извънредна ситуация на 
Общността, когато повече от един 
компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Общността за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

1. Комисията обявява извънредна 
ситуация на Съюза, когато повече от
един компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация съгласно член 9, 
параграф 6, или когато съгласно 
изчисленията на ENTSO-G Съюзът
губи значително количество от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави, което не може да се 
компенсира чрез пазарни механизми.
По искане на компетентен орган 
Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Съюза за конкретно 
засегнати географски региони, 
обхващащи повече от една държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Извънредна ситуация в Съюза се обявява само когато националните и пазарните 
механизми не са достатъчни, за да се компенсират преустановените доставки на газ.
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Изменение 394
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може 
да обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави или повече от 50% от 
денонощния внос на газ в дадена 
държава-членка.. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6.

Or. hu

Обосновка

Освен загубата на 10% от вноса, е възможно да бъде загубен изцяло вносът на газ на 
дадена държава-членка, без това да предизвика обявяването на извънредна ситуация 
на Общността. Следователно е необходимо да се гарантира, че Комисията, 
действайки в съответствие с принципа на солидарност, има правомощия да обяви 
извънредна ситуация във всички случаи, когато е налице значително прекъсване на 
доставките на газ на дадена държава-членка.

Изменение 395
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на 
един от компетентните органи или

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
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когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

обяви извънредна ситуация на Съюза, 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Съюзът губи над 20% от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
повече от един компетентен орган е 
обявил извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Тъй като Координационната група по природния газ се намира в най-добрата позиция 
за извършване на оценка на положението с доставките на газ и предоставя 
подходяща платформа за сътрудничество между промишлеността, длъжностните 
лица на държавно ниво и длъжностните лица  от Комисията, Комисията следва да се 
консултира с групата, преди да обяви извънредно положение или да предприеме мерки, 
като се задължава да прилага нейните решения. Координационната група по 
природния газ следва да се подсили още повече с допълнителни членове от газовата 
промишленост и едрите промишлени потребители.

Изменение 396
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви извънредна 
ситуация на Общността по искане на
един от компетентните органи или 
когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 

1. След консултация с 
Координационната група по 
природния газ Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на Съюза по 
искане на един от компетентните органи 
или когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Съюзът губи над 10% от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза, когато 
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след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

повече от един компетентен орган е 
обявил извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Изменение 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обяви
извънредна ситуация на Общността по 
искане на един от компетентните органи 
или когато съгласно изчисленията на 
ENTSO-G Общността губи над 10 % от 
денонощния си внос на газ от трети 
държави. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Общността, 
когато повече от един компетентен 
орган е обявил извънредна ситуация и 
след като извърши проверка съгласно 
член 9, параграф 6. Комисията може да 
обяви извънредна ситуация на 
Общността за конкретно засегнати 
географски региони, обхващащи повече 
от една държава-членка.

1. Комисията обявява извънредна 
ситуация на Съюза по искане на един от 
компетентните органи или когато
съгласно изчисленията на ENTSO-G 
Съюзът губи над 10 % от денонощния 
си внос на газ от трети държави. 
Комисията обявява извънредна 
ситуация на Съюза, когато повече от 
един компетентен орган е обявил 
извънредна ситуация и след като 
извърши проверка съгласно член 9, 
параграф 6. Комисията обявява 
извънредна ситуация на Съюза за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Предполага се, че Европейската комисия следва да започне действия на общностно 
равнище, когато поне една държава-членка е засегната от прекъсване на доставките 
на газ. Ролята на Европейската комисия следва да бъде по-специално оказването на 
политическа подкрепа. Предполага се, че отделните действия ще имат регионално 
измерение поради спецификата на газовата промишленост, както и че помощта 
между съседни държави е по-естествена отколкото между страни от различни 
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региони. 

Изменение 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднага след обявяването на
извънредна ситуация на Общността
Комисията свиква Координационната 
група по природния газ. 

2. Комисията свиква Координационната 
група по природния газ веднага след 
като:

- е налице надежден сигнал за 
опасност от прекъсване на 
доставките на газ, евентуално 
подаден посредством механизма за 
ранно предупреждение;
- в държава-членка бъде обявено ниво 
на опасност ранно предупреждение, 
тревога или извънредна ситуация; или
- бъде обявена извънредна ситуация на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Координационната група по природния газ следва да бъде свиквана на най-ранен етап 
на евентуална криза, за да се осигури ефективен обмен на информация и подкрепи 
ефективността на процеса на вземане на решения по време на кризисната ситуация. 

Изменение 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднага след обявяването на 
извънредна ситуация на Общността
Комисията свиква Координационната 

2. Веднага след обявяването на 
извънредна ситуация на Съюза 
Комисията свиква Координационната 
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група по природния газ. група по природния газ. 

Or. en

Изменение 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията координира действията на 
компетентните органи чрез 
Координационната група по 
природния газ, с която следва да се 
провежда консултация преди 
вземането на каквото и да било 
решение. Комисията осигурява по-
специално обмена на информация, 
гарантира съгласуваността и 
резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
координира действията по отношение на 
трети държави посредством 
заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и члена на 
Комисията, отговарящ за 
енергетиката. Комисията свиква група 
за управление при кризи, съставена по-
специално от представители на 
промишлеността и на държавите-
членки, засегнати от извънредната 
ситуация. Комисията организира 
задачите и задълженията на групата 
за управление при кризи, като отчита 
прерогативите на Координационната 
група по природния газ. Комисията 
гарантира, че Координационната 
група по природния газ бива редовно 
осведомявана за работата, 
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предприемана от групата за 
управление при кризи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 401
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността 
и на държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация.

3. При извънредна ситуация на Съюза 
Комисията координира действията на 
компетентните органи, без да 
накърнява правото на държавите-
членки да отговарят за сигурността 
на собствените им доставки. 
Комисията насърчава по-специално 
обмена на информация, съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държави-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза, и 
координира действията по отношение на 
трети държави, като се консултира с 
тях. 

Or. en
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Изменение 402
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на държавите-членки, 
като се консултира с
Координационната група по 
природния газ. Комисията осигурява 
по-специално обмена на информация, 
гарантира съгласуваността и 
резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
общностното равнище и координира 
действията по отношение на трети 
държави. Комисията, след консултация 
с Координационната група по 
природния газ, може да свика група за 
управление при кризи, съставена по-
специално от представители на 
промишлеността и на държавите-
членки, засегнати от извънредната 
ситуация.

Or. de

Обосновка

Значението на природния газ в различните държави-членки, изградеността на 
инфраструктурата и степента на свързаност на мрежите между съседни държави 
са толкова различни, че всеки отделен случай на прекъсване на доставките следва да 
бъде обсъждан от експертна група, преди да бъдат предприети конкретни мерки. 
Естественият кандидат за тази функция е Координационната група по природния 
газ, чиято роля следва да бъде значително засилена. 
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Изменение 403
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение
на трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията гарантира координацията 
на извънредните действия на 
компетентните органи. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
може да гарантира координацията на 
действията по отношение на трети 
държави. Комисията може да свика 
група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 3. При извънредна ситуация на Съюза
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Общността Комисията координира
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение 
на трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

Комисията гарантира координацията 
на извънредните действия на 
компетентните органи. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
може да гарантира координацията на 
действията по отношение на трети 
държави. Комисията може да свика 
група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията гарантира координацията 
на извънредните действия на 
компетентните органи. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
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координира действията по отношение 
на трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

действията на равнището на Съюза и 
може да гарантира координацията на 
действията по отношение на трети 
държави. Комисията може да свика 
група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията координира действията на 
компетентните органи след 
консултация с Координационната 
група по природния газ. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
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извънредната ситуация. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 407
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията координира действията на 
компетентните органи след 
консултация с Координационната 
група по природния газ. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

Or. en
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Изменение 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи. 
Комисията осигурява по-специално 
обмена на информация, гарантира 
съгласуваността и резултатността от 
действията на равнище държавите-
членки и на регионално равнище по 
отношение на общностното равнище и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

3. При извънредна ситуация на Съюза
Комисията координира действията на 
компетентните органи след 
консултация с Координационната 
група по природния газ. Комисията 
осигурява по-специално обмена на 
информация, гарантира съгласуваността 
и резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
действията на равнището на Съюза и 
координира действията по отношение на 
трети държави. Комисията може да 
свика група за управление при кризи, 
съставена по-специално от 
представители на промишлеността и на 
държавите-членки, засегнати от 
извънредната ситуация. 

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улесни координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват с 
Координационната група по природния газ следва да се провеждат рутинни 
консултации в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. 
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Изменение 409
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Съюза някое от 
действията, предприети от някой от 
компетентните органи или предприятия 
за природен газ, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията  може да излезе със 
становище до компетентния орган. 

В тридневен срок след уведомяването 
за искането на Комисията 
съответният компетентен орган 
изменя действието си и уведомява за 
него Комисията или обяснява пред 
Комисията защо се противопоставя 
на искането. В този случай 
Комисията може да измени или 
оттегли искането си.
Ако в тридневен срок Комисията 
реши да не изменя или оттегля 
искането си, компетентният орган 
своевременно се съобразява с искането 
на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Правомощията на Комисията са насочени към най-висока ефективност на 
действията, без от друга страна да се накърнява възможността на държавите-
членки да идентифицират най-подходящите мерки съгласно конкретното положение 
във всяка държава. Следва да се избягват нарушаването на конкуренцията и 
ограничаването на проектите и инициативите в областта на инфраструктурите на 
държавите-членки и европейските предприятия.
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Изменение 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Съюза някое от 
действията, предприети от някой от 
компетентните органи или предприятия 
за природен газ, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията  може да излезе със 
становище до компетентния орган. 

В тридневен срок след уведомяването 
за искането на Комисията 
съответният компетентен орган 
изменя действието си и уведомява за 
него Комисията или обяснява пред 
Комисията защо се противопоставя 
на искането. В този случай 
Комисията може да измени или 
оттегли искането си.
Ако в тридневен срок Комисията 
реши да не изменя или оттегля 
искането си, компетентният орган 
своевременно се съобразява с искането 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

В тридневен срок след уведомяването 
за искането на Комисията 
съответният компетентен орган 
изменя действието си и уведомява за
него Комисията или обяснява пред 
Комисията защо се противопоставя 
на искането. В този случай 
Комисията може да измени или 
оттегли искането си.
Ако в тридневен срок Комисията 
реши да не изменя или оттегля 
искането си, компетентният орган 
своевременно се съобразява с искането 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 412
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, след консултация с 
Координационната група по 
природния газ, че в условията на 
извънредна ситуация на Общността 
някое от действията, предприети от 
държава-членка или предприятия за 
природен газ, е неуместно за справяне с 
извънредната ситуация на Общността 
или представлява сериозна заплаха за 
ситуацията в друга държава-членка, 
Комисията изисква от държавата-
членка или от предприятието за 
природен газ да внесе промени в това 
действие.

В тридневен срок след уведомяването за 
искането на Комисията съответният 
компетентен орган изменя действието 
си и уведомява за него Комисията или 
обяснява пред Комисията защо се 
противопоставя на искането. В този 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

В тридневен срок след уведомяването за 
искането на Комисията съответната 
държава-членка изменя действието си 
и уведомява за него Комисията или 
обяснява пред Комисията защо се 
противопоставя на искането. В този 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

Ако в тридневен срок Комисията реши 
да не изменя или оттегля искането си, 
компетентният орган своевременно 
се съобразява с искането на Комисията. 

Ако в тридневен срок Комисията реши 
да не изменя или оттегля искането си, 
държавата-членка своевременно се 
съобразява с искането на Комисията.

Or. de
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Обосновка

Значението на природния газ в различните държави-членки, изградеността на 
инфраструктурата и степента на свързаност на мрежите между съседни държави 
са толкова различни, че всеки отделен случай на прекъсване на доставките следва да 
бъде обсъждан от експертна група, преди да бъдат предприети конкретни мерки. 
Естественият кандидат за тази функция е Координационната група по природния 
газ, чиято роля следва да бъде значително засилена. 

Изменение 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Съюза някое от 
действията, предприети от някой от 
компетентните органи или предприятия 
за природен газ, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията изисква от 
компетентния орган или от 
предприятието за природен газ да внесе 
промени в това действие. Искането на 
Комисията уточнява мерките, които 
трябва да бъдат предприети от 
компетентния органи или 
предприятие за природен газ с цел 
възстановяване на функционирането 
на вътрешния пазар на природен газ.

Or. en



AM\802059BG.doc 59/118 PE438.242v01-00

BG

Изменение 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Съюза някое от 
действията, предприети от някой от 
компетентните органи, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията, след като вземе 
надлежно предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, изисква от компетентния 
орган да внесе промени в това действие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 415
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Общността
някое от действията, предприети от 

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

компетентните органи, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията, след като вземе 
надлежно предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, изисква от компетентния 
орган да внесе промени в това действие.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни.

Изменение 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Когато счита, че в условията на 
извънредна ситуация на Съюза някое от 
действията, предприети от някой от 
компетентните органи, е неуместно за 
справяне с извънредната ситуация на 
Общността или представлява сериозна 
заплаха за ситуацията в друга държава-
членка, Комисията, след като вземе 
надлежно предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, изисква от компетентния 
орган да внесе промени в това действие.

Or. en
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Обосновка

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Изменение 417
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 418
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 419
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тридневен срок след уведомяването 
за искането на Комисията съответният 
компетентен орган изменя действието 
си и уведомява за него Комисията или 
обяснява пред Комисията защо се 
противопоставя на искането. В този 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

В разумен срок след уведомяването за 
искането на Комисията съответният 
компетентен орган изменя действието 
си и уведомява за него Комисията или 
обяснява пред Комисията защо се 
противопоставя на искането. В този 
случай Комисията може да измени или 
оттегли искането си.

Or. en
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Изменение 420
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в тридневен срок Комисията 
реши да не изменя или оттегля 
искането си, компетентният орган 
своевременно се съобразява с искането 
на Комисията. 

заличава се

Or. en

Изменение 421
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато Комисията счете, че в 
случай на извънредна ситуация на 
Общността действията, предприети 
от компетентните органи или 
предприятията за природен газ, са 
неефективни за справяне с 
извънредната ситуация на Съюза, тя 
има право на преки действия в 
изпълнение на посочените в 
Приложения II и III мерки, с цел 
незабавно възстановяване на 
доставките на газ за засегнатите 
пазари. Прякото участие на 
Комисията е позволено до 
възстановяването на 
функционирането на вътрешния 
пазар за природен газ.
Комисията, след като се консултира 
с компетентните органи, въвежда 
компенсаторните механизми на 
Съюза, основани на предварително 
определени пазарно ориентирани 
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модели, включително съответни 
премии за предприятия за природен 
газ, които са предоставили достъп до 
ресурсите си от природен газ за 
преодоляване на извънредната 
ситуация на Съюза.

Or. en

Изменение 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган и 
предприятията за природен газ нямат 
право когато и да било да въвеждат 
мерки, които ограничават газовия
поток във вътрешния пазар.

5. Държавите-членки и 
компетентните органи не въвеждат 
мерки, които неоправдано ограничават 
потока от договорени обеми газ през 
границите, при съблюдаване на 
техните законови задължения по 
отношение на здравето и 
безопасността, както и по 
отношение на околната среда.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно разпределение на отговорности между различните заинтересовани 
страни. Това е от особена важност в периоди на много тежки извънредни ситуации, 
когато са засегнати няколко държави-членки и когато пазарните механизми сами по 
себе си вече не са достатъчни за справяне със ситуацията. Настоящото изменение 
осигурява също така съгласуваност между член 10.5 и член 9.3 на предлагания 
регламент. Освен това предприятията трябва да спазват многобройни законови 
разпоредби, отнасящи се до горепосочените въпроси. Новите разпоредби не следва да 
им противоречат.
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Изменение 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В условията на извънредна ситуация 
на Общността държавите-членки 
гарантират, че трансграничният достъп 
до съоръженията за съхранение се 
поддържа и нямат право да въвеждат 
правни разпоредби, които неоправдано 
ограничават газовия поток към 
засегнатите пазари. 

6. В условията на извънредна ситуация 
на Съюза държавите-членки гарантират, 
че трансграничният достъп до 
съоръженията за съхранение въз основа 
на съществуващи търговски 
споразумение се поддържа и нямат 
право да въвеждат правни разпоредби, 
които неоправдано ограничават 
потоците от договорени обеми газ 
към засегнатите пазари.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че този достъп е гарантиран въз основа на търговски 
споразумения, така че тези споразумения са защитени. Необходимо е ясно 
разпределение на отговорности между различните заинтересовани страни. Това е от 
особена важност в периоди на много тежки извънредни ситуации, когато са 
засегнати няколко държави-членки и когато пазарните механизми сами по себе си 
вече не са достатъчни за справяне със ситуацията. Търговските договори следва да 
бъдат спазвани и в случай на извънредни ситуации на Съюза.

Изменение 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато Комисията счете, че в 
случай на извънредна ситуация на 
Съюза действията, предприети от 
компетентните органи или 
предприятията за природен газ, са 
недостатъчни, тя има право на преки 
действия в изпълнение на посочените 
в приложения II и III мерки, с цел 
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възстановяване на доставките на газ 
за засегнатите пазари.
Комисията, след като се консултира 
с компетентните органи, въвежда 
компенсаторни механизми на Съюза, 
основани на предварително 
определени пазарно ориентирани 
модели, включително съответни 
премии за предприятия за природен 
газ, които са предоставили достъп до 
ресурсите си от природен газ за 
преодоляване на извънредната
ситуация на Съюза.

Or. en

Обосновка

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Изменение 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията, както и 
членове на екипа на члена на 
Комисията, отговарящ за 
енергетиката, и членове на екипа на 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител 
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през които се транзитира газ. по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 426
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в миниторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Общността в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ. При 
избора на експерти и на 
представители на Комисията трябва 
да се вземат предвид в равна степен 
професионалните аспекти и 
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принципът на регионална 
балансираност.

Or. hu

Обосновка

Членовете, които трябва да участват в работата на мониторинговата работна 
група, следва да бъдат канени въз основа на принципа на регионална балансираност и 
технически познания. Когато се работи по регионални кризи на доставките, 
експертите, разполагащи с необходимите локални познания, могат да играят важна 
роля. 

Изменение 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията, след като надлежно 
вземе предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите производители и държавите, 
през които се транзитира газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията, след като надлежно 
вземе предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите производители и държавите, 
през които се транзитира газ.

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улеснява координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват, 
Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията, след като надлежно 
вземе предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите производители и държавите, 
през които се транзитира газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

вземе предвид становището на 
Координационната група по 
природния газ, създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите производители и държавите, 
през които се транзитира газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 431
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в миниторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Миниторинговата работна група може 
да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 

7. Комисията, след консултация с 
Координационната група по 
природния газ, създава постоянно 
действащ списък, от който да се черпят 
лица за участие в мониторингова 
работна група и който е съставен от 
експерти от промишлеността и 
представители на Комисията. 
Мониторинговата работна група може 
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и извън Общността в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ. 

да бъде използвана при нужда и следи и 
докладва относно газовите потоци вътре 
и извън Съюза в сътрудничество с 
държавите доставчици и държавите, 
през които се транзитира газ. 

Or. en

Изменение 432
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 433
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Координационна група по 
природния газ, която да улеснява 
координацията на мерките във връзка 
със сигурността на доставките. Групата 

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

е съставена от представители на 
компетентните органи, националните 
регулаторни органи, в случай че те не 
са част от компетентните органи,
ACER, ENTSO-G и представителни 
органи на газовата и 
електроенергийната промишленост и 
съответните потребители. Комисията 
взема решение относно състава на 
групата, като гарантира нейната 
представителност и председателства 
групата. Групата приема свой 
процедурен правилник.

Or. de

Обосновка

Координационна група по природния газ изигра централна роля при последната газова 
криза. Със сигурност ще бъде полезно, ако Комисията проучи националните планове и 
въведе определена степен на хармонизация. Въпреки това Координационната група по 
природния газ следва да запази централната си роля. Правомощията на 
Координационната група по природния газ следва да бъдат засилени.

Изменение 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ролята на Координационната група по природния газ е много важна и тъй като 
нейните функции далеч надхвърлят тези на съветник, защото тя прави оценка на 
положението с доставките на природен газ и осигурява подходяща платформа за 
сътрудничество между всички заинтересовани страни, групата трябва да бъде 
съставена и от представители на сектора за производство на електроенергия.

Изменение 435
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Създава се Координационна група по 
природния газ, която да улеснява 
координацията на мерките във връзка 
със сигурността на доставките. Групата 
е съставена от представители на всички 
държави-членки, ACER, ENTSO-G и 
представителни органи на съответната 
промишленост и съответните 
потребители. Гарантира се 
представителство на всички 
държави-членки.

Or. en
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Изменение 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Групата гарантира, че са 
представени всички заинтересовани 
страни въз основа на спецификата на 
свързаните с безопасността въпроси, 
или в случай на извънредна ситуация, 
по отношение на регионите, 
засегнати от  процедурата при 
извънредна ситуация.

Or. it

Обосновка

Съставът на Координационната група се променя в зависимост от това какви  
въпроси предстои да се разглеждат.

Изменение 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент
Координационната група по природния 
газ си сътрудничи тясно с Комисията, 
по-специално по въпроси, свързани със:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент
Координационната група по природния 
газ си сътрудничи тясно с Комисията, 
по-специално по въпроси, свързани със:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент
Координационната група по природния 
газ си сътрудничи тясно с Комисията, 
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по-специално по въпроси, свързани със:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент
Координационната група по природния 
газ си сътрудничи тясно с Комисията, 
по-специално по въпроси, свързани със:

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улеснява координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват 
Комисията следва да провежда рутинни консултации с Координационната група по 
природния газ в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 441
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Координационната група по 
природния газ си сътрудничи с
Комисията, по-специално по въпроси, 
свързани със:

Or. de

Обосновка

Координационна група по природния газ изигра централна роля при последната газова 
криза. Със сигурност ще бъде полезно, ако Комисията проучи националните планове и 
въведе определена степен на хармонизация. Въпреки това Координационната група по 
природния газ следва да запази централната си роля. Правомощията на 
Координационната група по природния газ следва да бъдат засилени.

Изменение 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка;

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка на риска и въздействието;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка;

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка на риска и въздействието;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка;

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка на риска и въздействието;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка;

г) нивото на сигурност на доставките, 
целевите показатели и методологиите за 
оценка на риска и въздействието;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 446
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) изпълнението и прегледа на 
плановете за превантивни действия и 
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за действия при извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 447
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) изпълнението, прегледа и отмяната
на плановете;

Or. en

Изменение 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) прегледа и изпълнението на 
плановете;

Or. en

Обосновка

Като експертен орган, съставен от различни заинтересовани страни (представители 
на газовата промишленост, ENTSO-G, съответните клиенти, компетентните 
национални органи и ACER), Координационната група по природния газ се оказва най-
добрият форум за провеждане на обсъждания, обмен на опит, както и за официални 
консултации и координиране със заинтересовани страни. Поради тази причина 
Координационната група по природния газ следва да улеснява координацията на 
мерките във връзка със сигурността на доставките. В рамките на този обхват с 
Координационната група по природния газ следва да се провеждат рутинни 
консултации в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
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Изменение 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) прегледа и изпълнението на 
плановете;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) прегледа и изпълнението на 
плановете;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изпълнението на плановете; ж) прегледа и изпълнението на 
плановете;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 452
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При прилагането на настоящия 
регламент на Координационната 
група по природния газ се 
предоставят само неповерителни 
версии на информацията.

Or. en
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Изменение 453
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията свиква редовно 
заседания на Координационната група 
по природния газ.

3. Координационната група по 
природния газ провежда редовни 
заседания.

Or. de

Обосновка

Координационна група по природния газ изигра централна роля при последната газова 
криза. Със сигурност ще бъде полезно, ако Комисията проучи националните планове и 
въведе определена степен на хармонизация. Въпреки това Координационната група по 
природния газ следва да запази централната си роля. Правомощията на 
Координационната група по природния газ следва да бъдат засилени.

Изменение 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Може да бъдат създавани 
регионални подразделения на 
Координационната група по 
природния газ с участието на членове 
от съответния регион. Работата на 
регионалните подразделения се 
наблюдава от Координационната 
група по природния газ.

Or. en

Обосновка

С цел да се постигнат регионалните цели, определени в предложението за регламент, 
е много важно всички участващи институции, както и предприятията за природен
газ, да разгледат възможностите за ефективна съвместна работа и сътрудничество. 
Например ефикасността на Координационната група по природния газ може да бъде 
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повишена, ако се допусне възможността за създаване на специфични подразделения, 
които се занимават с въпроси на сигурността на доставките на регионално равнище.

Изменение 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При прилагането на настоящия 
регламент на Координационната 
група по природния газ се 
предоставят само неповерителни 
версии на информацията.

Or. en

Обосновка

Като се вземе предвид съставът на Координационната група по природния газ, 
съобщаването на поверителна информация може сериозно да навреди на търговските 
интереси на предприятията, да подкопае изпълнението на договори, да доведе до 
пазарни изкривявания и дори да наруши сигурността на доставките (по-конкретно по 
отношение на необходимостта да се запази потенциалът за преговаряне на 
доставчиците на газ от ЕС в преговорите им с външните производители).

Изменение 456
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По време на извънредна ситуация на 
компетентния орган ежедневно се 
предоставя по-специално следната 
информация:

1. От...*, по време на извънредна 
ситуация на компетентния орган 
ежедневно се предоставя по-специално 
следната информация:
* ОВ моля, въведете дата: 6 месеца след 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Важно е информацията, посочена в член 12, параграф 1, да бъде на разположение на 
компетентния орган ежедневно в случай на криза. Тъй като необходимото 
съобщаване на данни трябва да бъде подоготвено с участието на компетентния 
орган и участниците на пазара, за да се позволи предаването на данните, следва да се 
предвиди 6-месечен период на прилагане.

Изменение 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи производствени съоръжения 
към мрежата, съоръжения за 
съхранение в милиони кубични метри
ВПГ за денонощие;

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи преносната мрежа с
производствени съоръжения, 
съоръжения за съхранение или ВПГ-
терминал;

Or. en

Изменение 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи производствени съоръжения 
към мрежата, съоръжения за 
съхранение в милиони кубични метри
ВПГ за денонощие;

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи преносната мрежа с
производствени съоръжения, 
съоръжения за съхранение или ВПГ-
терминал;

Or. en
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Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки. Освен това текстът, предложен от 
компанията PGNiG, не посочва конкретни обеми, но е очевидно, че часовият дебит на 
газоподаването следва да бъде в милиони кубични метри за час вместо за ден, както 
се посочва в текста, предложен от Европейската комисия.

Изменение 459
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи производствени съоръжения 
към мрежата, съоръжения за 
съхранение в милиони кубични метри
ВПГ за денонощие;

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи преносната мрежа с
производствени съоръжения, 
съоръжения за съхранение или ВПГ-
терминал;

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.

Изменение 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 



PE438.242v01-00 88/118 AM\802059BG.doc

BG

пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи производствени съоръжения 
към мрежата, съоръжения за 
съхранение в милиони кубични метри
ВПГ за денонощие;

пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи преносната мрежа с
производствени съоръжения, 
съоръжения за съхранение или ВПГ-
терминал;

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.

Изменение 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи производствени съоръжения 
към мрежата, съоръжения за 
съхранение в милиони кубични метри
ВПГ за денонощие;

б) часовият дебит на газоподаването във 
всички трансгранични входни и изходни 
пунктове, както и във всички пунктове, 
свързващи преносната мрежа с
производствени съоръжения, 
съоръжения за съхранение или ВПГ-
терминал;

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.
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Изменение 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок в денонощия, по време на който 
е възможно да бъдат гарантирани 
доставките на газ към защитените 
потребители.

в) срок в денонощия, по време на който 
се очаква, че доставките на газ към 
защитените потребители могат да 
бъдат гарантирани.

Or. en

Изменение 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок в денонощия, по време на който 
е възможно да бъдат гарантирани 
доставките на газ към защитените 
потребители.

в) срок в денонощия, по време на който 
се очаква, че доставките на газ към 
защитените потребители могат да 
бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки. Освен това текстът, предложен от 
компанията PGNiG, не посочва конкретни обеми, но е очевидно, че часовият дебит на 
газоподаването следва да бъде в милиони кубични метри за час вместо за ден, както 
се посочва в текста, предложен от Европейската комисия.
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Изменение 464
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок в денонощия, по време на който 
е възможно да бъдат гарантирани 
доставките на газ към защитените 
потребители.

в) срок в денонощия, по време на който 
се очаква, че доставките на газ към 
защитените потребители могат да
бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.

Изменение 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок в денонощия, по време на който 
е възможно да бъдат гарантирани 
доставките на газ към защитените 
потребители.

в) срок в денонощия, по време на който 
се очаква, че доставките на газ към 
защитените потребители могат да 
бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.
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Изменение 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срок в денонощия, по време на който 
е възможно да бъдат гарантирани 
доставките на газ към защитените 
потребители.

в) срок в денонощия, по време на който 
се очаква, че доставките на газ към 
защитените потребители могат да 
бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява предложения член 12, параграф 1, буква б). То също така 
изменя предложения член 12, параграф 1, буква в) така, че да гарантира, че той е в 
съответствие с пазарната действителност, където на практика ще бъдат на 
разположение само най-добри оценки.

Изменение 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Общността и от нейните
държави-членки. 

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Съюза и от неговите
държави-членки. Комисията 
анализира оценките на държавите-
членки и представя резултатите в 
обобщен вид на Координационната 
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група по природния газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Общността и от нейните
държави-членки. 

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Съюза и от неговите
държави-членки. Комисията 
анализира оценките на държавите-
членки и представя резултатите в 
обобщен вид на Координационната 
група по природния газ.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Общността и от нейните
държави-членки. 

5. След преодоляването на извънредната 
ситуация компетентният орган 
своевременно предоставя на Комисията 
подробна оценка на извънредната 
ситуация и на резултата от 
осъществените мерки, включително и 
оценка на икономическото въздействие 
на извънредната ситуация, 
въздействието от преминаването на 
други горива върху нивата на емисиите, 
въздействието върху електроенергийния 
сектор и предоставената и/или получена 
помощ от Съюза и от неговите
държави-членки. Комисията 
анализира оценките на държавите-
членки и представя резултатите в 
обобщен вид на Координационната 
група по природния газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 470
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu

Обосновка

Предаването на споразумения с трети страни поражда загриженост по отношение 
на поверителността на чувствителна информация с търговски характер.

Изменение 471
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите-членки уведомяват 
Комисията за съществуващите 

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

междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави, които имат 
отражение върху изграждането на 
газовата инфраструктура и доставките 
на газ;

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.
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Изменение 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 475
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

междуправителствени споразумения 
държавите-членки информират 
Комисията за тях;

Or. en

Изменение 476
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) След консултации с държавите-
членки и Координационната група по 
природния газ Комисията определя 
информацията, която е от значение 
за оценка на сигурността на 
доставките на газ. Въз основа на това 
компетентните органи могат да 
уведомят Комисията за следното по 
отношение на договорите, сключени от 
предприятията за природен газ от 
съответната им държава-членка с 
доставчици от трети държави в обобщен 
вид:

- срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- договорени количества общо, на 
годишна база и средни месечни 
количества;

- договорени количества общо, на 
годишна база и средни месечни 
количества;

- гъвкавост по отношение на 
договорените количества, в т.ч. 
клаузи във връзка със задължения за 
неустойки за неизтеглени 
количества.
- договорени пунктове на доставка. - договорени пунктове на доставка.

Or. en
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Изменение 477
Aldo Patriciello

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от предприятия 
за природен газ в рамките на тяхната 
територия с производители от трети 
държави, в обобщен вид:

- срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- срок на договора;

- договорени количества общо, на 
годишна база и средни месечни 
количества;

- договорени количества на 
разположение, на годишна и месечна 
база и средни месечни количества;

- гъвкавост по отношение на 
договорените количества, в т.ч. 
клаузи във връзка със задължения за 
неустойки за неизтеглени 
количества.
- договорени пунктове на доставка. - договорени пунктове на доставка.

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.
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Изменение 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от предприятия 
за природен газ в рамките на тяхната 
територия с производители от трети 
държави, в обобщен вид:

- срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- срок на договора;

договорени количества общо, на 
годишна база и средни месечни 
количества;

- договорени количества на 
разположение, на годишна и месечна 
база и средни месечни количества;

- гъвкавост по отношение на 
договорените количества, в т.ч. 
клаузи във връзка със задължения за 
неустойки за неизтеглени 
количества.
- договорени пунктове на доставка. - договорени пунктове на доставка.

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от предприятия 
за природен газ в рамките на тяхната 
територия с производители от трети 
държави, в обобщен вид:

срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- срок на договора;

- договорени количества общо, на 
годишна база и средни месечни 
количества;

- договорени количества на 
разположение, на годишна и месечна 
база и средни месечни количества;

- гъвкавост по отношение на 
договорените количества, в т.ч. 
клаузи във връзка със задължения за 
неустойки за неизтеглени 
количества.
- договорени пунктове на доставка. - договорени пунктове на доставка.

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от предприятия 
за природен газ в рамките на тяхната
територия с производители от трети 
държави, в обобщен вид:

срок на договора и клаузи за 
удължаването му;

- срок на договора;

- договорени количества общо, на - договорени количества на 
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годишна база и средни месечни 
количества;

разположение, на годишна и месечна 
база и средни месечни количества;

- гъвкавост по отношение на 
договорените количества, в т.ч. 
клаузи във връзка със задължения за 
неустойки за неизтеглени 
количества.
- договорени пунктове на доставка. - договорени пунктове на доставка.

Or. en

Обосновка

Проектът за регламент изисква информация, която изглежда не е необходима за 
гарантирането на сигурността на доставките, но вместо това би поставила 
сериозни въпроси относно поверителността на данните. Ето защо изменението се 
съсредоточава върху информацията, която е полезна за постигането на целите на 
регламента.

Изменение 481
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от 
предприятията за природен газ от 
съответната държава-членка с 
доставчици от трети държави в обобщен 
вид, който обаче дава необходимата 
информация на Комисията да 
предприеме действия:

Or. en
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Изменение 482
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от 
предприятията за природен газ от 
съответната държава-членка с 
доставчици от трети държави:

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган обобщава данните, посочени в член 12, параграф 6, буква б) 
предприятията за природен газ трябва да бъдат задължени да предоставят на 
компетентния орган тези данни. В противен случай компетентният орган няма 
правна възможност да получи тези данни, ако предприятието за природен газ 
откаже да ги предостави.

Изменение 483
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б – алинея 1 a (нова) (след тиретата)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се даде възможност на 
компетентния орган да изпълни 
задълженията си по този параграф, 
предприятията за природен газ 
предоставят данните, посочени в 
първия параграф, на компетентния 
орган за обобщаване.

Or. en

Обосновка

Ако компетентният орган обобщава данните, посочени в член 12, параграф 6, буква б) 
предприятията за природен газ трябва да бъдат задължени да предоставят на 
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компетентния орган тези данни. В противен случай компетентният орган няма 
правна възможност да получи тези данни, ако предприятието за природен газ 
откаже да ги предостави.

Изменение 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган публикува и
изпраща на Комисията до 31 юли всяка 
година доклад, съдържащ следните 
данни: 

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган изпраща на 
Комисията до 31 юли всяка година 
доклад, съдържащ следните данни: 

a) изчисление на показателя N-1 и 
данните, необходими за това 
изчисление, постигнатия напредък в 
инвестициите, необходими за 
постигане на N-1, специфични за 
страната трудности при 
прилагането на алтернативни нови 
решения; 

a) изчисление на показателя N-1 и 
данните, необходими за това 
изчисление; 

б) годишни количества, срокове и 
страни доставчици, обхванати от 
договори за доставка на газ;

б) в обобщен вид годишни количества, 
срокове и страни доставчици, обхванати 
от договори за доставка на газ;

в) максимален междусистемен 
капацитет във всеки входен и изходен 
пункт към и от газопреносната система;

в) максимален междусистемен 
капацитет във всеки входен и изходен 
пункт към и от газопреносната система;

г) основните елементи на съответните 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави. 

г) основните елементи на съответните 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави. 

Or. en

Обосновка

Предаването на поверителна информация може сериозно да навреди на търговските 
интереси на предприятията, да подкопае изпълнението на договори, да доведе до 
пазарни изкривявания и дори да нарушат сигурността на доставките (по-конкретно 
по отношение на необходимостта да се запази потенциалът за преговаряне на 
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доставчиците на газ от ЕС в преговорите им с външните производители).

Изменение 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган публикува и
изпраща на Комисията до 31 юли всяка 
година доклад, съдържащ следните 
данни: 

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган изпраща на 
Комисията до 31 юли всяка година 
доклад, съдържащ следните данни: 

(a) изчисление на показателя N-1 и 
данните, необходими за това 
изчисление, постигнатия напредък в 
инвестициите, необходими за
постигане на N-1, специфични за 
страната трудности при 
прилагането на алтернативни нови 
решения; 

a) изчисление на показателя N-1 и 
данните, необходими за това 
изчисление; 

б) годишни количества, срокове и 
страни доставчици, обхванати от 
договори за доставка на газ;

б) в обобщен вид годишни количества, 
срокове и страни доставчици, обхванати 
от договори за доставка на газ;

в) максимален междусистемен 
капацитет във всеки входен и изходен 
пункт към и от газопреносната система;

в) максимален междусистемен 
капацитет във всеки входен и изходен 
пункт към и от газопреносната система;

г) основните елементи на съответните 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави. 

г) основните елементи на съответните 
междуправителствени споразумения, 
сключени с трети държави. 

Or. en
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Изменение 486
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган публикува и 
изпраща на Комисията до 31 юли всяка 
година доклад, съдържащ следните 
данни: 

1. В допълнение на задълженията за 
наблюдаване и докладване, предвидени 
в член 5 от Газовата директива, 
компетентният орган публикува и 
изпраща на Комисията до 31 юли всяка 
година доклад, съдържащ следните 
данни в необобщен вид:

Or. en

Изменение 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи и Комисията 
осигуряват поверителност на 
информацията, която е чувствителна в 
търговско отношение. 

2. Компетентните органи и Комисията 
осигуряват във всички случаи
поверителност на информацията, която 
е чувствителна в търговско отношение и 
която им се предоставя в изпълнение 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предаването на поверителна информация може сериозно да навреди на търговските 
интереси на предприятията, да подкопае изпълнението на договори, да доведе до 
пазарни изкривявания и дори да нарушат сигурността на доставките (по-конкретно 
по отношение на необходимостта да се запази потенциалът за преговаряне на 
доставчиците на газ от ЕС в преговорите им с външните производители).
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Изменение 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи и Комисията 
осигуряват поверителност на 
информацията, която е чувствителна в 
търговско отношение. 

2. Компетентните органи и Комисията 
осигуряват поверителност на 
информацията, която е чувствителна в 
търговско отношение и която им се 
предоставя в изпълнение на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предаването на поверителна информация може сериозно да навреди на търговските 
интереси на предприятията, да подкопае изпълнението на договори, да доведе до 
пазарни изкривявания и дори да нарушат сигурността на доставките (по-конкретно 
по отношение на необходимостта да се запази потенциала за преговаряне на 
доставчиците на газ от ЕС в преговорите им с външните производители).

Изменение 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията създава система за 
постоянно наблюдение и отчитане на 
сигурността на доставките на газ, 
включваща следните мерки:
a) изготвяне на годишни доклади 
относно съблюдаването на 
правилата, които регулират 
вътрешния пазар в енергийния 
сектор, особено по отношение на 
прозрачността и спазването от 
фирми от трети държави на 
законодателството на ЕС в областта 
на конкуренцията, и най-вече от 
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основни доставчици заедно с всички 
техни дъщерни дружества;
б) оценка на въздействието на 
вертикално интегрираните енергийни 
компании от трети държави върху 
вътрешния пазар и прилагането на 
принципа на реципрочност;
в) прилагане на подходящи мерки за 
предотвратяване на 
неконтролираните инвестиции от 
страна на чуждестранни държавни 
компании в енергийния сектор на ЕС, 
и по-специално в мрежите за пренос 
на природен газ и електроенергия;
г) контрол на договорите за природен 
газ, сключени между държавите-
членки и трети държави, по 
отношение на тяхното 
съответствие с правилата на ЕС за 
вътрешния пазар. Комисията прилага 
отмяната на всички клаузи, които 
имат ефект на клаузи за 
местоназначение, доколкото 
последните са забранени от правото 
на ЕС.

Or. en

Изменение 490
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
На производствените съоръжения, 
необходими за поддържане на 
доставките (електроцентрали, 
рафинерии, съоръжения за съхранение 
на газ и т.н.) трябва да бъдат 
осигурени условия за колкото е 
възможно по-безпрепятствена 
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работа, за да се гарантират 
доставките на природен газ, 
електроенергия и топлина. 
Определените пределни стойности 
могат да бъдат надхвърлени до 
равнище, което следва да бъде 
определено. Допуска се промяна на 
задълженията, определени със 
законодателството в областта на 
водите, в обхват, който следва да 
бъде определен. При това се избягва 
опасното въздействие върху околната 
среда.

Or. de

Обосновка

Предизвиканото от  кризата (увеличено) използване на конвенционални 
топлоелектроцентрали, водни електроцентрали и други релевантни съоръжения за 
снабдяване не трябва да бъде ограничавано от други законови разпоредби.

Изменение 491
Claude Turmes

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг Мониторинг от страна на 
Европейската комисия
Комисията извършва постоянно 
наблюдение и отчитане на мерките 
за сигурност на доставките на газ, 
включително на договорите за 
доставки на газ, сключени между 
държавите-членки и трети държави, 
за да гарантира, че те съответстват 
на правилата на ЕС за вътрешния 
пазар, за сигурност на доставките и 
разпоредбите за конкуренцията.

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 



PE438.242v01-00 110/118 AM\802059BG.doc

BG

по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнище Общността и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнището на Съюза и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнище Общността и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнището на Съюза и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент. На базата на
оценките за риска и въздействието и 
произтичащите от тях планове на 
всички държави-членки Комисията 
може да изготви работна програма за 
оценка на необходимостта и 
възможността за въвеждане на 
задължителни общи стандарти за 
сигурност на доставките.

Or. en

Обосновка

Предложеният подход би могъл най-сетне да проправи пътя за прилагането на по-
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строг подход, основаващ се на обвързващи общи европейски 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 запазват необходимата гъвкавост за отчитане на националните 
и/или регионалните особености.

Изменение 493
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнище Общността и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

До […] Комисията след оценка на 
представените планове и след 
консултации с Координационната група 
по природния газ изготвя заключения 
относно възможните начини за 
повишаване на сигурността на 
доставките на равнището на Съюза и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за прилагането на настоящия 
регламент. За да се даде възможност 
на държавите-членки без 
инфраструктура да достигнат 
стандарта N-1, Комисията 
наблюдава постигнатото по 
отношение на взаимната свързаност 
на пазарите и след консултации с 
Координационната група по 
природния газ предлага възможни 
инструменти за активизиране на 
пазара. Докладът съдържа, когато е 
уместно, препоръки за подобряване на 
настоящия регламент.

Or. en



PE438.242v01-00 112/118 AM\802059BG.doc

BG

Изменение 494
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ N-1

1. Изчисляване на показателя N-1

Показателят N-1 описва способността на капацитета на газовата инфраструктура1

да доставя газ при максимално търсене в района на изчислението в случай на 
прекъсване на най-голямата инфраструктура.

„Район на изчислението“ означава географски район, за който е изчислено 
прилагането на показателя N-1.

Техническият капацитет2 на всички останали налични инфраструктури за доставка на
газ в случай на прекъсване на най-голямата инфраструктура следва да бъде поне равен 
на общото търсене на газ в района на изчислението в течение на период от шестдесет 
дни на изключително голямо търсене на газ по време на най-студения период, 
настъпващ статистически веднъж на двадесет години.

Изчислен, както е показано по-долу, показателят N1 трябва да бъде поне равен на 
100 %.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Определения, необходими за изчисляването на показателя N-1:

Определения от страната на доставките

IPm – Максимален технически капацитет на тръбопроводите за внос (млн. куб. 
метри за денонощие) означава сбора от максималния технически капацитет на 
газопроводите, доставящи газ до района на изчислението;

Pm – Максимален добивен капацитет (млн. куб. метри за денонощие) означава 
сбора от максималните възможни скорости на производство в района на 
                                               
1 Проект на Регламент (ЕО) № …/… на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп 
до преносни мрежи на природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005, член 2, параграф 18: 
„технически капацитет“ означава максималния гарантиран капацитет, който операторът на преносната 
система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание цялостността на 
системата и експлоатационните изисквания на преносната система
2fn
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изчислението за всички съоръжения за добив на газ, като се отчитат критичните 
елементи като възстановяването на находището;

Sm – Кризисна подаваща способност (млн. куб. метри за денонощие) означава 
максималната скорост на изтегляне от всички съоръжения за съхранение в 
района на изчислението, която може да бъде поддържана по време на всяко едно 
денонощие от шестдесетдневния период на прекъсване. Тази скорост може да 
бъде определена чрез комбиниране на скоростите на изтегляне за различните 
видове съоръжения за съхранение в района на изчислението, които се използват по 
време на шестдесетдневния период.

LNGm – Максимален капацитет на съоръженията за ВПГ (млн. куб. метри за 
денонощие) означава сбора от максималния възможен капацитет на всички 
терминали за ВПГ за втечняване на природен газ или за внос, разтоварване, 
спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ, които 
осигуряват газ в 60-дневен период на района на изчислението, като се отчитат 
критичните елементи като максимален корабен капацитет и капацитет за 
съхранение и технически капацитет за изпращане към системата.

Im – Капацитет на най-голямата газова инфраструктура (млн. куб. метри за 
денонощие), която доставя на района на изчислението най-голяма част от газа.

В случаите, когато районът на изчислението осигурява преносен капацитет от 
повече от един газопровод или входен пункт, и това не е най-голямата 
инфраструктура (Ipm ≠ Im), оставащият преносен капацитет на района на 
изчислението също трябва да се извади в числителя.

Tout – Преносен капацитет на изходящите потоци (млн. куб. метри за денонощие) 
е общо оставащият технически капацитет за пренос на газ през района на 
изчислението в случай на прекъсване на най-голямата инфраструктура.

Изчисляване на търсенето

Dmax – означава капацитет за удовлетворяване на съответното денонощно 
търсене на газ в района на изчислението, като това търсене е свързано с най-
студения ден с изключително голямо търсене на газ, статистически настъпващ 
веднъж на двадесет години.

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФОРМУЛАТА N-1

1. Дефиниция на формулата N-1  

Формулата N-1 описва способността на техническия капацитет1 на газовата 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 715/2009  на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи на природен газ и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1775/2005, член 2, параграф 18: „технически капацитет“ означава максималния гарантиран капацитет, който операторът на преносната система може да 

предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание цялостността на системата и експлоатационните изисквания на преносната система.
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инфраструктура да задоволи цялото търсене на газ в района на изчислението в случай 
на прекъсване на най-голямата отделна газова инфраструктура в ден с изключително 
високо търсене, настъпващ статистически веднъж на двадесет години.

Газовата инфраструктура включва преносната мрежа за природен газ, както и 
съоръженията за производство, ВПГ и съхранение, свързани с района на 
изчислението.  

Техническият капацитет1 на всички останали налични инфраструктури за газ в случай 
на прекъсване на най-голямата отделна газова инфраструктура следва да бъде поне 
равен на сумата на общото дневно търсене на газ в района на изчислението в течение 
на ден на изключително голямо търсене, настъпващ статистически веднъж на двадесет 
години. 

Изчислени, както е показано по-долу, резултатите от формулата N-1 трябва да 
бъдат поне равни на 100 %.

2. Метод за изчисляване на формулата N-1 

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Определения на параметрите на формулата N-1  

„Район на изчислението“ означава географски район, за който е изчислена 
формулата N-1. Районът на изчислението може да се отнася до национално или 
регионално равнище. 

Определения от страната на търсенето

Dmax – означава общото дневно търсене на газ (млн. куб. метри за денонощие) в 
района на изчислението за ден на изключително голямо търсене, настъпващ 
статистически веднъж на двадесет години. 

Определения от страната на доставките

EPm – технически капацитет на входните пунктове (млн. куб. метри за 
денонощие) означава сумата от техническите капацитети, включително 
обратимите капацитети, на всички входни пунктове, които могат да доставят 
газ до района на изчисление; 
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Pm – Максимален производствен капацитет (млн. куб. метри за денонощие) 
означава сумата от максималното възможно дневно производство на всички 
съоръжения за производство на газ, подавано към входните пунктове в района на 
изчислението;

Sm – Кризисна подаваща способност (млн. куб. метри за денонощие) означава 
сумата от максималния дневен капацитет на изтегляне от всички съоръжения за 
съхранение в района на изчислението, като се вземат предвид съответните им 
технически характеристики;

LNGm – Максимален капацитет на съоръженията за ВПГ (млн. куб. метри за 
денонощие) означава сумата от максималния технически възможен капацитет за 
изпращане към системата на всички съоръжения за ВПГ в района на 
изчислението, като се отчитат критичните елементи като разтоварване, 
спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ, както и 
техническият капацитет за изпращане към системата;

Im – Технически капацитет на най-голямата газова инфраструктура (млн. куб. 
метри за денонощие), с най-големия самостоятелен капацитет да снабдява 
района на изчисление.

Or. en

Изменение 495
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък -1 „Инфраструктура“ (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфраструктура
• Увеличаване на преноса и обратни 
потоци
• терминал за ВПГ (увеличаване на 
капацитета за съхранение и 
регазификация)
• подземно съхранение на газ 
(търговско и стратегическо)

Or. en

Обосновка

Настоящият проект за регламент е насочен към сигурността на доставките по два 
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различни начина: чрез стандарта за инфраструктура (N-1) и чрез стандарта за 
доставки. Мерките по отношение на инфраструктурите, доставките и търсенето са 
адекватни инструменти за справянето със сигурността на доставките.

Изменение 496
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 1 „Доставки“ – подточка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Капацитет на терминалите за ВПГ 
и максимален капацитет за 
изпращане към системата

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият проект за регламент е насочен към сигурността на доставките по два 
различни начина: чрез стандарта за инфраструктура (N-1) и чрез стандарта за 
доставки. Мерките по отношение на инфраструктурите, доставките и търсенето са 
адекватни инструменти за справянето със сигурността на доставките.

Изменение 497
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 1 „Доставки“ – подточка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Обратни потоци заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият проект за регламент е насочен към сигурността на доставките по два 
различни начина: чрез стандарта за инфраструктура (N-1) и чрез стандарта за 
доставки. Мерките по отношение на инфраструктурите, доставките и търсенето са 
адекватни инструменти за справянето със сигурността на доставките.
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Изменение 498
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 1 „Доставки“ – подточка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Инвестиции в инфраструктура заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият проект за регламент е насочен към сигурността на доставките по два 
различни начина: чрез стандарта за инфраструктура (N-1) и чрез стандарта за 
доставки. Мерките по отношение на инфраструктурите, доставките и търсенето са 
адекватни инструменти за справянето със сигурността на доставките.

Изменение 499
Claude Turmes

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 2 „Търсене“ – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Възможност за преминаване на друго 
гориво – алтернативни резервни горива 
в промишлените инсталации и 
електрическите централи

• Възможност за преминаване на друго 
гориво – алтернативни резервни горива 
в промишлените инсталации и 
електрическите централи, без да се 
засяга съществуващото 
законодателство на ЕС по отношение 
на емисиите от парникови газове

Or. en
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Изменение 500
Claude Turmes

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 1 „Доставки“ – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Принудително преминаване на друго 
гориво 

• Принудително преминаване на друго 
гориво, без да се засяга 
съществуващото законодателство на 
ЕС по отношение на емисиите от 
парникови газове

Or. en


