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Изменение 20
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 194 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия (Евратом) и
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, и по-специално член 
194 от него,

Or. en

Обосновка

Настоящото решение обхваща механизъм за обмен на информация относно 
междуправителствени споразумения в областта на енергетиката и следователно 
включва търговията с всички видове енергия. За целта правното основание следва да 
бъде адаптирано.

Изменение 21
Niki Tzavela

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правото на Съюза изисква от 
държавите-членки да предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
Договорите или от актовете на 
институциите на Съюза. Поради това 
държавите-членки следва да избягват 
или да премахват всякакви 
несъответствия между правото на 
Съюза и международните споразумения, 
сключени между държавите-членки и 
трети държави.

(2) Правото на Съюза изисква от 
държавите членки да предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
Договорите и Третия енергиен пакет.
Поради това държавите членки следва 
да избягват или да премахват всякакви 
несъответствия между правото на 
Съюза и международните споразумения, 
сключени между държавите членки и 
трети държави.
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Or. en

Обосновка

Целта на настоящото решение е да се предостави механизъм за обмен на информация 
относно междуправителствените споразумения между държави членки и трети 
държави, така че Комисията да може да е по-добре информирана относно 
споразуменията, в които са се включили държави членки. Съгласно приложното поле 
на настоящото решение Комисията следва да предоставя правни съвети на 
държавите членки при преговорите им с трети държави. Правните въпроси следва да 
се разглеждат отделно от политическите и икономически съображения, възникващи 
от ad hoc решенията на институциите на ЕС.

Изменение 22
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Признавайки централната роля 
на международното сътрудничество 
в областта на енергетиката, всички 
междуправителствени споразумения 
трябва да се основават на принципа 
на взаимното зачитане с 
участващите трети държави.

Or. en

Изменение 23
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 

(3) Гарантирането на защитата на 
потребителите изисква процедурите 
за енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да бъдат прозрачни и да 
вземат предвид икономическия 
интерес на потребителите. Вътрешен 
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пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите-
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

енергиен пазар, който не функционира 
правилно, поставя ЕС в уязвимо 
положение по отношение на 
сигурността на енергийните доставки. 
Високата степен на прозрачност по 
отношение на споразуменията между 
държавите членки и трети държави в 
областта на енергетиката ще позволи на 
Съюза да предприеме координирани 
действия, в дух на солидарност, за да се 
гарантира, че тези споразумения са в 
съответствие със законодателството на 
Съюза и за да се осигурят по ефективен 
начин доставките на електроенергия.
Въпреки това е от изключителна 
важност държавите членки да 
запазят отговорността за 
съдържанието на 
междуправителствените 
споразумения.

Or. en

Изменение 24
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите-
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите 
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
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предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и с 
дългосрочните му цели в областта на 
енергетиката и климата, за да се 
осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия, като 
същевременно се избегне 
изграждането на свръх капацитет и 
по този начин се гарантира 
икономическа ефективност, 
устойчивост и справедливи 
потребителски цени.

Or. en

Изменение 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите-
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно,
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки и би накърнил 
всички евентуални ползи за 
европейската промишленост и 
потребителите. Високата степен на 
прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите 
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
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се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

Or. en

Изменение 26
Giles Chichester

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Високата степен 
на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите-
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

(3) Правилното функциониране на 
вътрешния енергиен пазар изисква 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави, да се урежда изцяло от 
правилата за създаване на вътрешен 
енергиен пазар. Вътрешен енергиен 
пазар, който не функционира правилно, 
поставя ЕС в уязвимо положение по 
отношение на сигурността на 
енергийните доставки. Подобаваща
степен на прозрачност по отношение на 
споразуменията между държавите 
членки и трети държави в областта на 
енергетиката ще позволи на Съюза да 
предприеме координирани действия, в 
дух на солидарност, за да се гарантира, 
че тези споразумения са в съответствие 
със законодателството на Съюза и за да 
се осигурят по ефективен начин 
доставките на електроенергия.

Or. en

Изменение 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения 
с възможно отражение върху 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните 
доставки, тъй като тези два въпроса 
са неразривно свързани. Този 
механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

(4) Този нов механизъм за обмен на 
информация следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави. За целите на настоящото 
решение споразуменията между 
държавите членки и публични 
търговски субекти в трети държави 
следва също да се считат за 
междуправителствени споразумения.

Or. en

Изменение 28
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с 
възможно отражение върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, тъй като тези 
два въпроса са неразривно свързани. 
Този механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения във 
връзка с вноса на енергия с възможно 
отражение върху вътрешния енергиен 
пазар или върху сигурността на 
енергийните доставки, тъй като тези два 
въпроса са неразривно свързани. Този 
механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
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държави. енергията, внесена в Съюза от трети 
държави. Износът на газ, нефт или 
електричество се изключва от 
механизма.

Or. en

Изменение 29
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с 
възможно отражение върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, тъй като тези 
два въпроса са неразривно свързани. 
Този механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с 
отражение върху вътрешния енергиен 
пазар или върху сигурността на 
енергийните доставки, тъй като тези два 
въпроса са неразривно свързани. Този 
механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

Or. en

Изменение 30
Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
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междуправителствени споразумения с 
възможно отражение върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, тъй като тези 
два въпроса са неразривно свързани. 
Този механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

междуправителствени споразумения с 
отражение върху вътрешния енергиен 
пазар или върху сигурността на 
енергийните доставки, тъй като тези два 
въпроса са неразривно свързани. Този 
механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

Or. en

Изменение 31
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения с 
възможно отражение върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, тъй като тези 
два въпроса са неразривно свързани. 
Този механизъм следва да включва по-
специално всички междуправителствени 
споразумения, които имат отражение 
върху доставките на газ, нефт или 
електроенергия чрез фиксирана 
инфраструктура или които имат 
отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

(4) Новият механизъм за обмен на 
информация следва да обхваща само 
междуправителствени споразумения, 
които би могло да имат отражение 
върху вътрешния енергиен пазар или 
върху сигурността на енергийните 
доставки, тъй като тези два въпроса са 
неразривно свързани. Този механизъм 
следва да включва по-специално всички 
междуправителствени споразумения, 
които имат отражение върху доставките 
на газ, нефт или електроенергия чрез 
фиксирана инфраструктура или които 
имат отражение върху количеството на 
енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с формулировката на член 101 и член 107, параграф 1 от ДФЕС 
текстът „които би могло да имат отражение” изглежда по-подходящ за описване на 
различните настоящи и бъдещи отражения за вътрешния пазар или сигурността на 
доставките на енергия.

Изменение 32
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Комисията следва да гарантира, 
че интересите на европейските 
потребители се зачитат, като 
постави ударение върху 
съвместимостта на 
междуправителствените 
споразумения в областта на 
енергетиката със законодателството 
на Съюза и по-специално с 
разпоредбите относно вътрешния 
енергиен пазар и достъпа на трети 
страни.

Or. en

Изменение 33
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) За сключени с трети държави 
споразумения в областта на 
търговията с енергия, които имат за 
основна цел премахването на 
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пречките пред търговията като 
например тарифи и квоти, се прилага 
член 207 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 34
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Междуправителствените 
споразумения, за които Комисията 
трябва да бъде уведомена в тяхната 
цялост въз основа на други актове на 
Съюза като [Регламент (ЕС) № .../... на 
Европейския парламент и на Съвета от 
... за установяване на преходни 
разпоредби за двустранните 
инвестиционни споразумения между 
държавите-членки и трети държави], 
следва да бъдат изключени от 
създадения с настоящото решение 
механизъм за обмен на информация.

(5) Междуправителствените 
споразумения, за които Комисията 
трябва да бъде уведомена в тяхната 
цялост въз основа на [Регламент (ЕС) 
№ .../... на Европейския парламент и на 
Съвета от ... за установяване на 
преходни разпоредби за двустранните 
инвестиционни споразумения между 
държавите-членки и трети държави], 
следва да бъдат изключени от 
създадения с настоящото решение 
механизъм за обмен на информация.
Комисията следва при все това да 
предприеме наблюдение на такива 
двустранни инвестиционни 
споразумения между държави членки 
и трети държави във връзка с 
конкретни, посветени на 
енергетиката разпоредби, съдържащи 
се в тях и имащи отношение към 
приложното поле на настоящото 
решение, като следва да представи 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 35
Bendt Bendtsen
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Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С оглед на това да се насърчи 
принципът на реципрочност във 
външното енергийно измерение на 
Съюза, държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да подписват 
договори с трети държави, 
единствено ако последните са въвели 
законодателство в областта на 
енергетиката, което съответства на 
правилата на пазара на ЕС, в 
частност правилата относно 
собствеността, отделени в Третия 
енергиен пакет1.
____________
1 OВ L 211, 14.8.2009 г.

Or. da

Обосновка

Интегрирането на енергийните пазари прави пазарите по-ефикасни, така че 
инвеститорите и пазарните оператори следва да разполагат със същите 
възможности да действат в трети държави, с каквито разполагат третите 
държави да действат в ЕС. 

Изменение 36
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените споразумения 
изрично се позовават на тези търговски 
споразумения. Търговските оператори, 

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените споразумения 
изрично се позовават на тези търговски 
споразумения или когато в извънредни 
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които договарят търговски 
споразумения с оператори от трети 
държави, все пак биха могли да искат 
насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

случаи енергиен проект, който има 
отражение върху вътрешния пазар на 
енергия или върху сигурността на 
енергийните доставки, не е 
съпътстван от 
междуправителствено споразумение.
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 37
Gaston Franco

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените 
споразумения изрично се позовават на 
тези търговски споразумения. 
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

(7) Настоящото решение не трябва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти. Търговските оператори, които 
договарят търговски споразумения с 
оператори от трети държави, все пак 
биха могли да искат насоки от 
Комисията с цел да се избегнат 
потенциални противоречия с правото на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 38
Fiorello Provera

Предложение за решение
Съображение 7



AM\889089BG.doc 15/84 PE480.533v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените 
споразумения изрично се позовават на 
тези търговски споразумения. 
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти. Търговските оператори, които 
договарят търговски споразумения с 
оператори от трети държави, все пак 
биха могли да искат насоки от 
Комисията с цел да се избегнат 
потенциални противоречия с правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Споразумения между търговски оператори трябва да бъдат изключени от 
настоящото решение, тъй като те са основни инструменти на конкуренцията и 
трябва да съхранят своя поверителен характер. Освен това наскоро приетите 
правила на ЕС вече изискват от частните предприятия да съобщават информацията 
относно търговските договори на Европейската комисия (Регламенти №994/2010 и 
№1227/2011). Прилагането на тези правила, а не приемането на нови такива, следва 
да бъде приоритет на този етап за институциите на ЕС.

Изменение 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените 
споразумения изрично се позовават на 
тези търговски споразумения. 
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти. Търговските оператори, които 
договарят търговски споразумения с 
оператори от трети държави, все пак 
биха могли да искат насоки от 
Комисията с цел да се избегнат 
потенциални противоречия с правото на 
Съюза.
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избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 40
Niki Tzavela

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти, освен ако и само доколкото 
междуправителствените 
споразумения изрично се позовават на 
тези търговски споразумения. 
Търговските оператори, които договарят 
търговски споразумения с оператори от 
трети държави, все пак биха могли да 
искат насоки от Комисията с цел да се 
избегнат потенциални противоречия с 
правото на Съюза.

(7) Настоящото решение не следва да 
засяга споразумения между търговски 
субекти. Търговските оператори, които 
договарят търговски споразумения с 
оператори от трети държави, все пак 
биха могли да искат насоки от 
Комисията с цел да се избегнат 
потенциални противоречия с правото на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision.
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals.
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Изменение 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите-членки следва вече да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с 
нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори. Тя следва да има правото
да участва в преговорите като 
наблюдател. Държавите-членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 
за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави.

(9) Държавите членки следва да 
разполагат с възможността да 
информират Комисията за преговори 
по отношение на нови 
междуправителствени споразумения 
или изменения на съществуващи 
междуправителствени споразумения. 
Когато държава членка реши да 
информира Комисията, последната 
следва да бъде редовно информирана за 
водените преговори. Държавите 
членки могат да поканят Комисията 
да участва в преговорите като 
наблюдател. Държавите членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 
за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави.

Or. en

Изменение 42
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите-членки следва вече да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с 
нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори. Тя следва да има правото 
да участва в преговорите като 
наблюдател. Държавите-членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 

(9) Държавите членки следва в разумен 
срок да уведомяват Комисията за 
намерението си да започнат преговори 
във връзка с нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори.  Държавите членки също 
така могат да се обърнат към Комисията 
за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави. Важно е обаче да 
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за съдействие по време на преговорите 
си с трети държави.

не бъде заплашена възможността на 
държавите членки да договарят 
съдържанието на споразуменията.

Or. en

Изменение 43
Niki Tzavela

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите-членки следва вече да 
уведомяват Комисията за 
намерението си да започнат 
преговори във връзка с нови 
междуправителствени споразумения 
или изменения на съществуващи 
междуправителствени споразумения. 
Комисията следва да бъде редовно 
информирана за водените преговори. Тя 
следва да има правото да участва в 
преговорите като наблюдател. 
Държавите-членки също така могат да 
се обърнат към Комисията за 
съдействие по време на преговорите си 
с трети държави.

(9) Държавите членки следва да 
разполагат с възможността да 
информират Комисията за преговори 
във връзка с нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Когато държава членка 
реши да информира Комисията, 
последната следва да бъде редовно 
информирана за водените преговори.
Държавите членки могат да поканят 
Комисията да участва в преговорите 
като наблюдател. Държавите членки
също така могат да се обърнат към 
Комисията за съдействие по време на 
преговорите си с трети държави.

Or. en

Обосновка

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage.
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.
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Изменение 44
Giles Chichester

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите-членки следва вече да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с 
нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори. Тя следва да има правото
да участва в преговорите като 
наблюдател. Държавите-членки също 
така могат да се обърнат към
Комисията за съдействие по време на
преговорите си с трети държави.

(9) Държавите членки следва вече да 
уведомяват Комисията за намерението 
си да започнат преговори във връзка с 
нови междуправителствени 
споразумения или изменения на 
съществуващи междуправителствени 
споразумения. Комисията следва да 
бъде редовно информирана за водените 
преговори. Държавите членки могат 
да поискат от Комисията да участва 
като наблюдател или да се обърнат към 
нея за съдействие при преговорите си с 
трети държави.

Or. en

Изменение 45
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има правото, 
по своя собствена инициатива или по 
искане на държавата-членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано.

(10) Комисията следва да направи 
оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза и с дългосрочните цели на 
ЕС в областта на енергетиката и 
климата преди споразумението да бъде 
подписано и да излезе със становище 
относно необходимостта от 
предоговаряне, произтичаща от 
изискванията на законодателството 
на Съюза, които съответните 
държави членки следва надлежно да
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вземат предвид. Когато държава 
членка не взема надлежно предвид 
становището, Комисията следва да 
започне процедура за нарушение.

Or. en

Изменение 46
Giles Chichester

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има правото, 
по своя собствена инициатива или по 
искане на държавата-членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано.

(10) Комисията следва, по искане на 
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да направи оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза преди споразумението да бъде 
подписано.

Or. en

Изменение 47
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има правото, 
по своя собствена инициатива или по 
искане на държавата-членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано.

(10) Комисията би могла, единствено
по искане на държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано.

Or. en
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Изменение 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Всички окончателни, ратифицирани 
споразумения, попадащи в обхвата на 
настоящото решение, следва да бъдат 
изпращани на Комисията с цел да се 
даде възможност за пълна 
информираност на всички други 
държави-членки.

(11) Всички окончателни, ратифицирани 
междуправителствени споразумения, 
попадащи в обхвата на настоящото 
решение, следва да бъдат изпращани на 
Комисията с цел да се даде възможност 
за пълна информираност на всички 
други държави членки.

Or. fr

Изменение 49
Giles Chichester

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави-членки достъп до 
цялата получена информация в 
електронен формат. Комисията следва 
да зачита отправените от държавите-
членки искания за третиране на 
предоставената информация, по-
специално търговската информация, 
като поверителна. Исканията за 
поверителност обаче не би следвало да 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителна информация, тъй като 
Комисията трябва да разполага с 
изчерпателна информация за целите на 
собствената си оценка. Исканията за 
поверителност не засягат правото на 
достъп до документи, предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави членки достъп до 
цялата релевантна информация в 
електронен формат. Комисията следва 
да зачита отправените от държавите 
членки искания за третиране на 
предоставената информация, по-
специално търговската информация, 
като поверителна. Исканията за 
поверителност обаче не би следвало да 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителна информация, тъй като 
Комисията трябва да разполага с 
изчерпателна информация за целите на 
собствената си оценка. Исканията за 
поверителност не засягат правото на 
достъп до документи, предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията. 16

Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията. 16

Or. en

Изменение 50
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави-членки достъп до 
цялата получена информация в 
електронен формат. Комисията следва 
да зачита отправените от държавите-
членки искания за третиране на 
предоставената информация, по-
специално търговската информация, 
като поверителна. Исканията за 
поверителност обаче не би следвало да 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителна информация, тъй като 
Комисията трябва да разполага с 
изчерпателна информация за целите на 
собствената си оценка. Исканията за 
поверителност не засягат правото на 
достъп до документи, предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 година относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията. 16

(12) Комисията следва да предостави на 
всички други държави членки достъп до 
цялата получена информация в 
надежден електронен формат. 
Комисията следва да зачита отправените 
от държавите членки искания за 
третиране на предоставената 
информация, по-специално търговската 
информация, като поверителна. 
Исканията за поверителност обаче не би 
следвало да ограничават достъпа на 
самата Комисия до поверителна 
информация, тъй като Комисията трябва 
да разполага с изчерпателна 
информация за целите на собствената си 
оценка. Исканията за поверителност не 
засягат правото на достъп до документи, 
предвидено в Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2001 
година относно публичния достъп до 
документи на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията. 16

Or. en

Изменение 51
Krišjānis Kariņš
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Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията следва да препоръча 
стандартни клаузи, които да се 
използват в междуправителствени 
споразумения между държавите-членки
и трети държави. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията следва да препоръча 
необвързващи стандартни клаузи, които 
да се използват в междуправителствени 
споразумения между държавите членки
и трети държави. В частност, в 
стандартните клаузи следва да се 
разглежда въпросът за спазването в 
междуправителственото 
споразумение на правото на Съюза в 
областта на конкуренцията и на 
вътрешните правила на енергийния 
пазар. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 52
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията следва да препоръча 
стандартни клаузи, които да се 

(13) Постоянният обмен на информация 
на равнището на Съюза относно 
междуправителствените споразумения 
следва да даде възможност за 
разработване на най-добри практики. 
Въз основа на тези най-добри практики 
Комисията следва да препоръча 
необвързващи стандартни клаузи, които 
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използват в междуправителствени 
споразумения между държавите-членки
и трети държави. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

да се използват в междуправителствени 
споразумения между държавите членки
и трети държави. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 53
Bernd Lange

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Предвид съществуването на 
вътрешен енергиен пазар и обща 
енергийна стратегия в ЕС, 
междуправителствените 
споразумения оказват въздействие 
върху общата политика. Поради тази 
причина трябва да се гарантира, че 
междуправителствените 
споразумения са в съответствие с 
концепцията на общата политика.

Or. de

Изменение 54
Bernd Lange

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Много споразумения в областта 
на енергетиката съдържат 
разпоредби относно инвестициите. 
Енергийната харта например включва 
правила за инвестициите. Поради 
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тази причина трябва да се гарантира 
съгласуваност между споразуменията 
в областта на енергетиката и 
инвестиционните споразумения. Във 
връзка с това следва по-специално да 
се вземат предвид правата и 
препоръките на Европейския 
парламент във връзка с бъдещата 
инвестиционна политика.

Or. de

Изменение 55
Bernd Lange

Предложение за решение
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Европейската комисия следва да 
възприеме активна и насърчаваща 
роля при координирането на
междуправителствените 
споразумения, за да гарантира, че 
всички поставени цели могат да 
бъдат постигнати.

Or. de

Изменение 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
Konrad Szymański
от името на групата ECR

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
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между държавите-членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения.

между държавите членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения, с цел полагане на усилия 
за последователни външни действия в 
областта на енергетиката, 
гарантиране на съгласуваност с 
правото на Съюза и постигане  на 
равнището на сигурност на 
доставките, предвидено в 
дългосрочните цели на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата, включително описаните в 
пътните карти за 2050 г.

Or. en

Изменение 57
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
между държавите-членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения.

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
между държавите членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения между държавите 
членки и трети държави в областта 
на енергетиката. 

Or. ro

Изменение 58
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 

1. С настоящото решение се създава 
механизъм за обмен на информация 
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между държавите-членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения.

между държавите членки и Комисията 
във връзка с междуправителствени 
споразумения в областта на 
енергетиката.

Or. en

Изменение 59
Michael Theurer

Предложение за решение
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В обхвата на настоящото решение не 
попадат междуправителствени 
споразумения, които в тяхната цялост 
вече се подчиняват на други специални 
процедури за уведомяване съгласно 
правото на Съюза, с изключение на 
междуправителствените споразумения, 
които се предоставят на Комисията в 
съответствие с член 13, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010.

2. В обхвата на настоящото решение не 
попадат междуправителствени 
споразумения, които в тяхната цялост 
вече се подчиняват на други специални 
процедури за уведомяване съгласно 
правото на Съюза, с изключение на 
междуправителствените споразумения, 
които се предоставят на Комисията в 
съответствие с член 13, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010.

Комисията обаче извършва оценка на 
двустранните инвестиционни 
споразумения между държави членки 
и трети държави във връзка с 
конкретни, посветени на 
енергетиката разпоредби, които 
имат отношение към приложното 
поле на настоящото решение, като 
представя доклад пред Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави членки и трети държави в 
областта на енергетиката За целите 
на настоящото решение 
споразуменията между държавите 
членки и публични търговски субекти 
в трети държави също се считат за 
междуправителствени споразумения.

Or. en

Изменение 61
Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
отражение върху функционирането на 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните доставки в 
Съюза;

Or. en

Изменение 62
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени (1) „междуправителствени 
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споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
отражение върху функционирането на 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните доставки в
Съюза;

Or. en

Изменение 63
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения или 
меморандуми за разбирателство 
между държави членки и трети държави 
с възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

Or. en

Изменение 64
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави-членки и трети държави с 
възможно отражение върху 

(1) „междуправителствени 
споразумения“ означава всички правно 
обвързващи споразумения между 
държави членки и трети държави, 
които би могло да имат отражение 
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функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

върху функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки в Съюза;

Or. en

Обосновка

В съответствие с формулировката на член 101 и член 107, параграф 1 от ДФЕС 
текстът „които би могло да имат отражение” изглежда по-подходящ за описване на 
различните настоящи и бъдещи отражения за вътрешния пазар или сигурността на 
доставките на енергия.

Изменение 65
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – точка 2 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „търговски споразумения” са 
всички правно обвързващи 
споразумения между търговски 
субекти във връзка с развитието или 
функционирането на енергийната 
инфраструктура, доставките или 
услугите от трета държава с 
възможно отражение върху 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар или сигурността на 
енергийните доставки в Съюза. 

Or. en

Изменение 66
Bendt Bendtsen

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предоставят на 1. Държавите членки предоставят на 
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Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави-членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно 
прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 994/2010 към датата на влизане в 
сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на 
настоящия параграф.

Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. В 
рамките на шест месеца от 
внасянето на 
междуправителствените 
споразумения в тяхната цялост, 
Комисията оценява тяхната 
съвместимост с правото на ЕС, по-
специално с правото на ЕС в 
областта на конкуренцията и 
законодателството относно 
вътрешния енергиен пазар. Ако 
Комисията счете, че 
междуправителствено споразумение 
не е съвместимо с правото на ЕС, 
съответната държава членка 
предприема всички необходими мерки 
с цел отстраняване на установената 
несъвместимост. Комисията 
предоставя на всички други държави 
членки достъп до получените документи 
в електронен формат, но не разкрива 
информацията, която е посочена 
като поверителна от съответната 
държава членка.

Or. da

Изменение 67
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
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междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно 
прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 994/2010 към датата на влизане в 
сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на 
настоящия параграф.

междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. 
Споразумения, сключени между 
търговски субекти, не подлежат на 
това задължение. В срок от 6 месеца 
след представяне на
междуправителствените споразумения в 
тяхната цялост, включително на 
техните приложения и други 
текстове, на които те изрично се 
позовават,и на измененията към тях, 
Комисията извършва оценка на 
тяхната съвместимост със 
законодателството на Съюза, по-
специално в областта на 
конкуренцията и вътрешния енергиен 
пазар. В случай че представеното 
междуправителствено споразумение 
не е съвместимо със 
законодателството на Съюза, 
държавата-членка предприема всички 
съответни мерки с цел отстраняване 
на установената несъвместимост. 
Комисията предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, но не разкрива 
информацията, която е посочена 
като поверителна от съответната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо предоставянето на други текстове, които не оказват въздействие 
върху вътрешния пазар. Споразуменията между търговските субекти представляват 
съществени инструменти на конкуренцията и трябва да останат поверителни. В 
противен случай ще пострада търговската мощ на предприятията.
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Изменение 68
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. В 
рамките на 6 месеца след представяне 
на междуправителствените 
споразумения в тяхната цялост, 
включително на техните 
приложения и други текстове, на 
които те изрично се позовават, и на 
всички измененията към тях, 
Комисията съобщава на 
съответните държави членки своите 
коментари относно тяхната 
съвместимост със 
законодателството на Съюза. 
Държавите членки полагат всички 
усилия да се съобразят с тези 
коментари възможно най-бързо, но 
най-късно в процеса на първата 
процедура за изменение или 
предоговаряне Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, с изключение на частите от 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7, заедно с поясненията 
към тях, относно несъвместимост с 
правото на Съюза, ако съществува 
такава. За целите на настоящото 
решение за подадени до Комисията се 
считат съществуващи или временно 



PE480.533v01-00 34/84 AM\889089BG.doc

BG

прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 994/2010 към датата 
на влизане в сила на настоящото 
решение и които изпълняват 
изискванията на настоящия параграф.

Or. en

Изменение 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи, с изключение на частите с 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7, в електронен формат. 
Комисията открива процедура за 
нарушение в случай на 
несъвместимост на предоставените 
междуправителствени споразумения 
с правото на Съюза. За целите на 
настоящото решение за подадени до 
Комисията се считат съществуващи или 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
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изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Or. en

Изменение 70
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Държавите членки предоставят 
всички официални езикови версии на 
тези споразумения и резюме на всяко 
споразумение на трите работни езика 
на Комисията в допълнение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в сигурен електронен 
формат. За целите на настоящото 
решение за подадени до Комисията се 
считат съществуващи или временно 
прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 994/2010 към датата 
на влизане в сила на настоящото 
решение и които изпълняват 
изискванията на настоящия параграф.

Or. en
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Обосновка

Езиковите версии са необходими на Комисията и други държави членки, за да се 
гарантира цялостно разбиране на дадено споразумение и за да се отбележат 
възможни разногласия и грешки между отделните езикови версии. Резюме на всяко 
споразумение на трите работни езика на Комисията ще позволи на служители на 
държавите членки по-добро разбиране на дадено споразумение на непознат за тях 
език (напр. би било трудно за един испанец да провери официален документ, написан 
само на руски и гръцки).

Изменение 71
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове с нетърговски 
характер, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в подходящ формат, като 
гарантира защита за информацията 
от чувствителен характер. За целите 
на настоящото решение за подадени до 
Комисията се считат съществуващи или 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Or. fr
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Изменение 72
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането 
в сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

1. Държавите членки могат да 
предоставят на Комисията всички 
съществуващи и временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях в 
разумен срок. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат. За целите на настоящото 
решение за подадени до Комисията се 
считат съществуващи или временно 
прилагани междуправителствени 
споразумения, които вече са били 
подадени до Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 994/2010 към датата 
на влизане в сила на настоящото 
решение и които изпълняват 
изискванията на настоящия параграф.

Or. en

Изменение 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
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временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат, но не 
разкрива информацията, посочена 
като поверителна от съответната 
държава-членка. За целите на 
настоящото решение за подадени до 
Комисията се считат съществуващи или 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Or. en

Изменение 74
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. С 
изключение на частите с поверителен 
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държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

характер, определени съгласно член 7,
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Or. en

Изменение 75
Fiorello Provera

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията всички съществуващи и 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Комисията предоставя на всички други 
държави членки достъп до получените 
документи в електронен формат. За 
целите на настоящото решение за 
подадени до Комисията се считат 
съществуващи или временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 

1. Държавите членки могат да 
предоставят на Комисията всички 
съществуващи и временно прилагани 
междуправителствени споразумения 
между тях и трети държави в тяхната 
цялост с приложенията към тях и с 
други текстове, на които те изрично се 
позовават, и с всички изменения в тях 
най-късно три месеца след влизането в 
сила на настоящото решение. 
Споразумения, сключени между 
търговски субекти, не подлежат на 
това задължение. Комисията 
предоставя на всички други държави 
членки достъп до получените документи 
в електронен формат. За целите на 
настоящото решение за подадени до 
Комисията се считат съществуващи или 
временно прилагани 
междуправителствени споразумения, 
които вече са били подадени до 
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изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Комисията в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 994/2010 към датата на влизане 
в сила на настоящото решение и които 
изпълняват изискванията на настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Споразуменията между търговски оператори трябва да бъдат изключени ясно от 
това решение. Разкриване на информация относно подобни споразумения може 
сериозно да отслаби търговската мощ на всяка европейска компания по отношение на 
доставчици от страни  извън ЕС и да навреди на конкуренцията на вътрешния пазар и 
на сигурността на доставките в ЕС.

Изменение 76
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава членка 
възнамерява да започне преговори с 
трета държава с цел изменение на 
съществуващо междуправителствено 
споразумение или за сключване на 
ново междуправителствено 
споразумение, държавата-членка 
уведомява писмено Комисията за 
намерението си възможно най-рано 
преди предвиденото започване на 
преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и 
посочва кои са разпоредбите, които 
ще бъдат разгледани по време на 
преговорите, целите на преговорите и 
друга съответна информация. В 
случай на изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се 
посочват в информацията, 
предоставена на Комисията. 

заличава се
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Комисията предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-
членка редовно информира 
Комисията за водените преговори. 
При поискване на Комисията или на 
съответната държава членка 
Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

Or. fr

Изменение 77
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат, с изключение на частите от 
поверителен характер, определени 
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водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната държава-
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

съгласно член 7, заедно с поясненията 
към тях, свързани с несъвместимост 
със законодателството на Съюза, ако 
съществува такава. Съответната 
държава-членка редовно информира 
Комисията за водените преговори. В 
рамките на две седмици след 
нотификацията на държавата 
членка до Комисията, Комисията 
съобщава на съответната държава 
членка коментарите си относно 
съвместимостта на договаряното 
споразумение с правото на Съюза. При 
поискване на Комисията или на 
съответната държава-членка Комисията 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 78
András Gyürk

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 

2. Когато държава членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
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подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на
Комисията или на съответната държава 
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. Ако Комисията или 
съответната държава-членка отправят 
искане, Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.
Комисията предоставя на 
преговарящата държава членка 
необвързващи стандартни клаузи, 
разработени съгласно член 6, 
параграф 1, както и допълнителна 
правна консултация относно 
начините за недопускане на 
несъвместимост между договаряното 
междуправителствено споразумение 
и законодателството на Съюза. Ако 
държавата членка в преговорите с 
трета страна отправи молба към 
Комисията за съдействие, Комисията 
осигурява исканото съдействие.

Or. en

Обосновка

Стандартните клаузи биха спомогнали за предотвратяване на противоречия между 
междуправителствените споразумения и правото на Съюза на най-ранен етап. Тъй 
като цялото споразумение съответства на правото на Съюз, а стандартните клаузи 
може да не обхващат всичко в споразумението, Комисията предоставя допълнителна 
правна помощ, за  да не се допусне потенциална несъвместимост. Ако от страна на 
държава членка постъпи искане към Комисията да окаже активно съдействие в 
процеса на преговорите, Комисията следва да може сама да реши дали да окаже 
съдействие или не.

Изменение 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп 
до получената информация в 
електронен формат. Съответната 
държава членка редовно информира 
Комисията за водените преговори. При 
поискване на Комисията или на 
съответната държава членка 
Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Съответната държава-
членка редовно информира Комисията 
за водените преговори.

Or. en

Изменение 80
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 2. Когато държава-членка възнамерява 
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да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на
Комисията или на съответната държава 
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано, но в никакъв случай по-късно 
от 3 месеца преди предвиденото 
започване на преговорите. 
Предоставената на Комисията 
информация включва съответната 
документация и посочва кои са 
разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. Комисията, по 
искане на съответната държава членка, 
има право да участва в преговорите 
като наблюдател и да дава правни 
консултации.

Or. en

Обосновка

С цел укрепване на правната сигурност инструментът следва да посочва конкретен 
срок, който държавата-членка следва да спази, когато уведомява Комисията относно 
своето намерение да започне преговори  Комисията следва да има право да участва в 
тези преговори, за да може да оказва пълноценно съдействие на държавите членки, 
съгласно член 4 от настоящото Решение, и при поискване да предостави правни 
консултации по време на процедурата.

Изменение 81
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната държава-
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Тя предоставя на държавата 
членка ръководство относно воденето 
на преговори с оглед осигуряване на 
съвместимост с правото на ЕС, на 
солидарност между държавите 
членки и на енергийните доставки.
Съответната държава-членка редовно 
информира Комисията за водените 
преговори. При поискване на Комисията 
или на съответната държава-членка 
Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

Or. ro

Изменение 82
Fiorello Provera
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Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната държава-
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

2. Когато държава членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка може да уведоми
писмено Комисията за намерението си 
възможно най-рано преди предвиденото 
започване на преговорите. 
Предоставената на Комисията 
информация включва съответната 
документация и посочва кои са 
разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Споразумения, сключени 
между търговски субекти, не 
подлежат на това задължение.
Съответната държава-членка редовно 
информира Комисията за водените 
преговори. При поискване на Комисията 
или на съответната държава-членка 
Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

Or. en

Обосновка

Споразумения между търговски оператори трябва да бъдат изключени от това 
решение, тъй като те представляват важни инструменти за конкуренцията на 
вътрешния пазар. По-специално предварителното или последващото разкриване на 
информация относно такива споразумения може сериозно да отслаби преговорните 
позиции на всяка европейска компания спрямо доставчици от държави извън ЕС и да 
навреди на сигурността на доставките в ЕС.
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Изменение 83
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната 
държава-членка Комисията може да 
участва в преговорите като наблюдател.

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. С изключение на частите 
с поверителен характер, определени 
съгласно член 7, Комисията предоставя 
на всички държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
съответната държава членка Комисията 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 84
Takis Hadjigeorgiou
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Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си 
възможно най-рано преди 
предвиденото започване на 
преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната 
държава-членка Комисията може да 
участва в преговорите като наблюдател.

2. Когато държава членка започне 
преговори с трета държава с цел 
изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата членка уведомява писмено 
Комисията. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
съответната държава членка Комисията 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 85
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на
Комисията или на съответната 
държава-членка Комисията може да 
участва в преговорите като наблюдател.

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. Държави членки 
могат да поканят Комисията да 
участва в преговорите като наблюдател.

Or. en

Изменение 86
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 

2. Когато държава-членка възнамерява 
да започне преговори с трета държава с 
цел изменение на съществуващо 
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междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в електронен 
формат. Съответната държава-членка 
редовно информира Комисията за 
водените преговори. При поискване на 
Комисията или на съответната държава-
членка Комисията може да участва в 
преговорите като наблюдател.

междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 
междуправителствено споразумение, 
държавата-членка уведомява писмено 
Комисията за намерението си възможно 
най-рано преди предвиденото започване 
на преговорите. Предоставената на 
Комисията информация включва 
съответната документация и посочва 
кои са разпоредбите, които ще бъдат 
разгледани по време на преговорите, 
целите на преговорите и друга 
съответна информация. В случай на 
изменения в съществуващо 
споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Комисията предоставя на 
всички други държави членки достъп до 
получената информация в сигурен 
електронен формат. Съответната 
държава-членка редовно информира 
Комисията за водените преговори. При 
поискване на Комисията или на 
съответната държава-членка Комисията 
може да участва в преговорите като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След приключване на преговорите 
държавите членки предоставят на 
Комисията договорените, но все още 
неподписани междуправителствени 
споразумения, включително 
приложенията към тях, както и 
други текстове, на които те изрично 
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се позовават.

Or. en

Изменение 88
Michael Theurer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не се изисква от държавите 
членки да предоставят на Комисията 
информация, която те считат за 
поверителна.

Or. en

Изменение 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава-
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения
или изменения се позовават изрично, на
Комисията, която предоставя на 
всички други държави членки достъп 
до получените документи в 
електронен формат, с изключение на 
частите с поверителен характер, 
определени съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава-
членка предоставя на Комисията 
споразумението или изменението на 
споразумението с приложенията към 
него. Освен това, когато тези 
споразумения се позовават изрично на
други текстове, държавите членки 
предоставят тези други, ако те 
съдържат елементи, оказващи 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар или 
върху сигурността на енергийните 
доставки в Съюза. Споразумения, 
сключени между търговски субекти, 
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не подлежат на това задължение.

Or. en

Изменение 90
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава-
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на 
всички други държави членки достъп 
до получените документи в 
електронен формат, с изключение на 
частите с поверителен характер, 
определени съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава-
членка предоставя на Комисията 
споразумението или изменението на 
споразумението с приложенията към 
него. Освен това, когато тези 
споразумения се позовават изрично на 
други текстове, държавите членки 
предоставят тези други текстове, 
ако те съдържат елементи, оказващи 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния енергиен пазар или 
върху сигурността на енергийните 
доставки в Съюза. Споразумения, 
сключени между търговски субекти, 
не подлежат на това задължение.

Or. en

Обосновка

На Комисията следва да бъдат предоставяни единствено онези „други текстове“, 
които имат въздействие върху вътрешния пазар. Споразуменията между 
търговските субекти представляват съществени инструменти на конкуренцията и 
трябва да останат поверителни. В противен случай ще пострада търговската мощ 
на предприятията. Последващо тиражиране от Комисията до всички други държави 
членки се простира отвъд предоставения от Съвета на министрите от 4 февруари 
мандат по въпроса.



PE480.533v01-00 54/84 AM\889089BG.doc

BG

Изменение 91
Fiorello Provera

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, с изключение на частите с 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка може да предостави
споразумението или изменението на 
споразумението с приложенията към 
него и с други текстове, на които тези 
споразумения или изменения се 
позовават изрично, с изключение на 
споразуменията между търговски 
субекти, на Комисията, която 
предоставя на всички други държави 
членки достъп до получените документи 
в електронен формат, с изключение на 
частите с поверителен характер, 
определени съгласно член 7.

Or. en

Обосновка

Споразумения между търговски оператори трябва да бъдат изключени ясно от 
решението, тъй като те представляват важни инструменти за конкуренцията на 
вътрешния пазар. По-специално предварителното или последващото разкриване на 
информация относно такива споразумения може сериозно да отслаби търговските и 
преговорните позиции на всяка европейска компания спрямо доставчици от държави 
извън ЕС и да навреди на конкуренцията на вътрешния пазар и на сигурността на 
доставките в ЕС.

Изменение 92
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, с изключение на частите с 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
нетърговски текстове, на които тези 
споразумения или изменения се 
позовават изрично, на Комисията, която 
предоставя на всички други държави 
членки достъп до получените документи 
в електронен формат, с изключение на 
частите с поверителен характер, 
определени съгласно член 7.

Or. fr

Изменение 93
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в електронен 
формат, с изключение на частите с 
поверителен характер, определени 
съгласно член 7.

3. При ратифициране на 
междуправителствено споразумение или 
при изменение в междуправителствено 
споразумение съответната държава 
членка предоставя споразумението или 
изменението на споразумението с 
приложенията към него и с други 
текстове, на които тези споразумения 
или изменения се позовават изрично, на 
Комисията, която предоставя на всички 
други държави членки достъп до 
получените документи в сигурен 
електронен формат, с изключение на 
частите с поверителен характер, 
определени съгласно член 7.

Or. en
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Изменение 94
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Търговски споразумения и 

меморандуми за разбирателство
Комисията има право да изиска от 
участващите търговски субекти и 
държави членки достъп до 
търговските споразумения и 
приложения или други документи и 
меморандуми за разбирателство във 
връзка с даден енергиен проект, 
когато енергийният проект, който 
започва или завършва в трета 
държава и се очаква да окаже 
въздействие върху вътрешния 
енергиен пазар или върху сигурността 
на енергийните доставки, не е обект 
на междуправителствено 
споразумение. При такова искане 
търговските субекти или държавите 
членки разполагат с три месеца, за да 
предоставят изискваните документи 
или подробно обяснение на 
причините, поради които проектът 
няма да окаже въздействие върху 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните 
доставки. Комисията може да приеме 
това обяснение или да представи 
отново своето искане.
В срок от 6 месеца след 
предоставянето на изискваните 
документи, Комисията прави оценка 
на тяхната съвместимост със 
законодателството на Съюза, по-
специално в областта на 
конкуренцията и вътрешния енергиен 
пазар. В случай че се установи 
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несъвместимост на предоставеното 
търговско споразумение или на 
меморандума за разбирателство със 
законодателството на Съюза, 
търговските субекти предприемат 
всички съответни мерки с цел 
отстраняване на установената 
несъвместимост.
Ако препоръките не са взети предвид 
и продължават да съществуват 
сериозни съмнения относно 
съвместимостта на подписано 
търговско споразумение или на 
меморандум за разбирателство, 
Комисията може да изиска от 
държава членка или от държави 
членки да разгледат възможността 
за образуване на съдебно производство 
срещу страните, подписали 
споразумението или да образуват свое 
съдебно производство съгласно 
предвиденото в договорите или в 
рамките на подходящ международен 
форум, на който Съюзът е член.
На останалите държави членки или 
други органи Комисията не разрешава 
достъп до получените документи и 
разглежда всички документи, 
получени по силата на настоящия 
член, като поверителни. Получени 
документи се разкриват пред 
съответните компетентни органи 
само в случай на съдебно 
производство. Държавите членки 
получават информация, когато по 
силата на настоящия член са 
изискани документи, а също така и 
относно това, дали искането е 
открито, закрито или е оттеглено.

Or. en

Обосновка

Този член е необходим, за да възпрепятстват опити от страна на държавите членки 
и търговските субекти за избягване на прилагането на настоящото решение чрез 
сключване само на търговски споразумения за международни енергийни проекти, а не 
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на междуправителствени споразумения. Този член би позволил на Комисията да 
извършва проверка на всички проекти при запазване на поверителния им характер.

Изменение 95
András Gyürk

Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдействие от Комисията заличава се
Когато държава членка информира 
Комисията съгласно член 3, параграф 
2 за намерението си да започне 
преговори с цел изменение на 
съществуващо междуправителствено 
споразумение или за сключване на 
ново междуправителствено 
споразумение, държавата членка 
може да потърси съдействието на 
Комисията при преговорите с 
третата държава.

Or. en

Обосновка

Съдържанието на настоящия член вече се обхваща от изменение 1.

Изменение 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка информира 
Комисията съгласно член 3, параграф 2 
за намерението си да започне преговори 
с цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 

Когато държава членка информира 
Комисията съгласно член 3, параграф 2 
за намерението си да започне преговори 
с цел изменение на съществуващо 
междуправителствено споразумение или 
за сключване на ново 



AM\889089BG.doc 59/84 PE480.533v01-00

BG

междуправителствено споразумение, 
държавата членка може да потърси 
съдействието на Комисията при 
преговорите с третата държава.

междуправителствено споразумение, 
Комисията, по собствена инициатива 
или по искане от страна на държавата 
членка, може да участва като 
наблюдател при преговорите с третата 
държава и да предоставя правна 
консултация във връзка с това, как да 
се постигне междуправителствено 
споразумение при пълно спазване на 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза 
преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че Комисията или 
съответната държава членка поискат 
такава предварителна оценка на 
договореното междуправителствено
споразумение спрямо правото на 
Съюза, договореният, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение 
се предоставя на Комисията за 
проверка. Съответната държава членка 
се въздържа от подписване на 
споразумението за срок от четири

Възможно най-скоро и не по-късно от 
две седмици след завършването на 
преговорите съответната държава
членка информира Комисията за 
завършването на преговорите и 
предоставя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително приложенията към него 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
проверка. В рамките на два месеца 
след като е била информирана за 
завършването на преговорите 
Комисията информира въпросната
държава членка относно съмнения във 
връзка със съвместимостта на 
договореното споразумение, 
приложенията към него и други 
текстове, на които то се позовава 
изрично, с правото на Съюза, по-
специално по отношение на 
нормативната уредба относно 
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месеца след предоставянето на проекта 
на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка.
Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

търговията и инвестициите, 
законодателството в областта на 
вътрешния енергиен пазар и 
дългосрочните политически цели на 
Съюза в областта на енергетиката и 
климата. Съответната държава членка 
се въздържа от подписване на 
споразумението за срок от два месеца 
след предоставянето на 
междуправителственото споразумение. 
При отсъствието на отговор от страна 
на Комисията в рамките на въпросния
период се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения. Държавата 
членка отлага подписването на 
междуправителственото 
споразумение с още два месеца, ако е 
получила отговор от Комисията, че 
договореното, но все още неподписано 
споразумение не е съвместимо със 
законодателството на Съюза. В 
рамките на тези два месеца 
Комисията дава правно становище.
Ако правното становище установи 
несъвместимост между договореното 
споразумение и законодателството 
на Съюза, Комисията посочва 
въпросната несъвместимост и прави 
препоръки относно начините за 
отстраняване на несъвместимостта.
Държавите членки вземат надлежно 
предвид препоръките на Комисията и, 
при необходимост, предоговорят 
споразумението. Ако препоръките не 
са взети предвид и продължават да 
съществуват сериозни съмнения 
относно съвместимостта на 
подписаното междуправителствено 
споразумение със законодателството 
на Съюза, Комисията разглежда 
възможността за откриване на 
процедура за нарушение.

Or. en
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Изменение 98
Bendt Bendtsen

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да направи оценка на съвместимостта 
на договореното споразумение с 
правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или 
съответната държава членка 
поискат такава предварителна 
оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка. 
Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието 
на становище от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

1. Възможно най-скоро и в срок от две
седмици след завършването на 
преговорите държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, информира Комисията 
за приключването на преговорите и 
предоставя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително приложенията към него 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
проверка. Комисията, по своя 
инициатива или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, информира въпросната 
държава членка в рамките на два 
месеца, след като е била информирана 
за приключването на преговорите,
относно съмнения във връзка със
съвместимостта на договореното 
споразумение, включително на 
неговите приложения и други 
текстове, на които то се позовава 
изрично, с правото на Съюза, по-
специално в областта на 
конкуренцията и на вътрешния 
енергиен пазар. Съответната държава 
членка се въздържа от подписване на 
споразумението за срок от два месеца 
след предоставянето на 
междуправителственото споразумение. 
Ако Комисията не отговори в този 
срок, се счита, че не е повдигнала 
възражения. Държавата членка 
отлага подписването на 
междуправителственото 
споразумение с още два месеца, ако е 
получила отговор от Комисията, че 
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договореното споразумение не е 
съвместимо със законодателството 
на ЕС. В рамките на тези два месеца 
Комисията дава правно становище.
2. В правното си становище 
Комисията посочва установената 
несъвместимост и дава препоръки 
относно начините за отстраняване 
на несъвместимостта.
3. Държавите членки вземат 
надлежно предвид препоръките на 
Комисията и предоговорят 
споразумението, ако е необходимо.. 
Ако препоръките не са взети предвид 
и продължават да съществуват 
съмнения относно съвместимостта 
на междуправителственото 
споразумение със законодателството 
на ЕС, Комисията разглежда 
възможността за откриване на 
процедура за нарушение.

Or. da

Изменение 99
Bernd Lange

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или 
съответната държава членка 

Преди да подпишат договорени 
междуправителствени споразумения, 
държавите членки предоставят тези 
споразумения на Комисията за 
проверка. В срок от четири седмици
след предоставянето на 
споразумението на Комисията, тя 
прави оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза, по-специално по отношение 
на нормативната уредба относно 
търговията и инвестициите и 
вътрешния енергиен пазар, както и с 
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поискат такава предварителна 
оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

дългосрочните цели на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата. Съответната държава членка 
се въздържа от подписване на 
споразумението за срок от четири 
месеца след предоставянето на проекта 
на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. При 
отсъствието на становище от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

Or. de

Изменение 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза 
преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че Комисията или 
съответната държава членка 
поискат такава предварителна 

Възможно най-скоро и не по-късно от 
две седмици след завършването на 
преговорите съответната държава
членка информира Комисията за 
завършването на преговорите и 
предоставя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително приложенията към него 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
проверка. Споразумения, сключени 
между търговски субекти, не 
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оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза,
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след 
предоставянето на проекта на 
междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка.
Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието 
на становище от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

подлежат на това задължение.

Or. en

Изменение 101
Marian-Jean Marinescu

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била информирана 
за завършването на преговорите или по 
искане на държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или съответната 
държава членка поискат такава 
предварителна оценка на 
договореното междуправителствено 

Преди подписването на 
споразумението държавите членки 
информират Комисията относно 
завършването на преговорите и 
предоставят на Комисията проекта 
на споразумението. В рамките на 
четири седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите Комисията съобщава на 
съответната държава членка 
коментарите си относно 
несъвместимостта с правото на 
Съюза, ако има такива. Преди 
подписване на споразумението 
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споразумение спрямо правото на 
Съюза, договореният, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение 
се предоставя на Комисията за 
проверка. Съответната държава 
членка се въздържа от подписване на 
споразумението за срок от четири 
месеца след предоставянето на
проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка. 
Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

съответната държава членка взема 
надлежно предвид окончателните 
препоръки на Комисията в проекта на
споразумението и, ако е необходимо, 
предоговаря споразумението. При 
отсъствието на становище от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

Or. en

Изменение 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или 
съответната държава членка 
поискат такава предварителна 
оценка на договореното 
междуправителствено споразумение

Комисията прави оценка на 
съвместимостта с правото на Съюза на
междуправителствени споразумения, 
предоставени съгласно член 3, 
параграф 3, не по-късно от три 
месеца след предоставянето им, по 
собствена инициатива или по искане 
на държавата членка, предоставила 
споразумението, и информира 
държавата членка относно всяка 
несъвместимост, установена в 
рамките на оценката, като разяснява 
правните причини за 
несъвместимостта и предлага 
решение за отстраняването й.
Съответната държава членка се 
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спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок
от четири месеца след 
предоставянето на проекта на 
междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

въздържа от подписване на 
споразумението през този период от
три месеца. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

Or. en

Изменение 103
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза 
преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че Комисията или 
съответната държава членка 
поискат такава предварителна 
оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 

Възможно най-скоро и не по-късно от 
две седмици след завършването на 
преговорите съответната държава
членка информира Комисията за 
завършването на преговорите и 
предоставя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително приложенията към него 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
проверка. Споразумения, сключени 
между търговски субекти, не 
подлежат на това задължение.
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спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след 
предоставянето на проекта на 
междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието 
на съответната държава членка. 
Когато бъде поискан контрол на
съвместимостта, при отсъствието 
на становище от страна на 
Комисията в рамките на периода на 
проверка се счита, че Комисията не е 
повдигнала възражения.

Or. en

Изменение 104
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или
съответната държава членка 
поискат такава предварителна 
оценка на договореното 

Държавите членки предоставят на 
Комисията за преглед договорените, 
но все още неподписани проекти на 
междуправителствени споразумения.
Най-късно до четири месеца след 
предоставянето им Комисията прави
оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза, по-специално в областта на 
конкуренцията и вътрешния енергиен 
пазар, както и с дългосрочните цели 
на Съюза в областта на 
енергетиката и климата. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението през 
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междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след 
предоставянето на проекта на 
междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

този период на проверка. Периодът на 
проверка може да бъде удължен със 
съгласието на съответната държава 
членка. При отсъствието на становище 
от страна на Комисията в рамките на 
периода на проверка се счита, че 
Комисията не е повдигнала възражения.

Or. en

Обосновка

Задължителният предварителен контрол с акцент върху дългосрочните цели и 
законодателството относно вътрешния пазар може да служи на държавите членки 
като механизъм за ранно предупреждение, което позволява да се избегне сложно 
предоговаряне на междуправителственото споразумение.

Изменение 105
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 
преговорите или по искане на 
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да направи оценка на съвместимостта 

По искане на държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
споразумение, Комисията прави
оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че съответната 
държава членка поиска такава 
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на договореното споразумение с 
правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или съответната 
държава членка поискат такава 
предварителна оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

предварителна оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от два месеца след предоставянето на 
междуправителственото споразумение. 
Периодът на проверка може да бъде 
удължен със съгласието на съответната 
държава членка. Когато бъде поискан 
контрол на съвместимостта, а така 
също и за избягване на ненужни 
забавяния при подписването на 
споразумението, Комисията 
информира държавата членка във 
възможно най-кратък срок преди 
приключването на периода на 
проверка, ако не възнамерява да 
повдигне възражения. Комисията се 
стреми да изрази становище –
положително или отрицателно – по 
всички искания за контрол на 
съвместимостта, но при отсъствието 
на становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

Or. en

Изменение 106
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била 
информирана за завършването на 

Комисията може по искане на 
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да направи оценка на съвместимостта на 
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преговорите или по искане на 
държавата членка, която е договорила 
междуправителственото споразумение, 
да направи оценка на съвместимостта на 
договореното споразумение с правото 
на Съюза преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че Комисията или
съответната държава членка поискат
такава предварителна оценка на 
договореното междуправителствено 
споразумение спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след 
предоставянето на проекта на 
междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

договореното споразумение с правото 
на Съюза преди споразумението да бъде 
подписано. В случай че съответната 
държава членка поиска такава 
предварителна оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка.  Периодът на 
проверка може да бъде удължен със 
съгласието на съответната държава 
членка. Когато бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

Or. en

Изменение 107
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по своя собствена 
инициатива най-късно до четири 
седмици след като е била информирана 
за завършването на преговорите или по 
искане на държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 

Комисията може по искане на държава 
членка, най-късно до четири седмици 
след като е била информирана за 
завършването на преговорите или по 
искане на държавата членка, която е 
договорила междуправителственото 
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споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че Комисията или съответната 
държава членка поискат такава 
предварителна оценка на договореното 
междуправителствено споразумение 
спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

споразумение, да направи оценка на 
съвместимостта на договореното 
споразумение с правото на Съюза преди 
споразумението да бъде подписано. В 
случай че съответната държава членка 
поиска такава предварителна оценка на 
договореното междуправителствено 
споразумение спрямо правото на Съюза, 
договореният, но все още неподписан 
проект на междуправителствено 
споразумение се предоставя на 
Комисията за проверка. Съответната 
държава членка се въздържа от 
подписване на споразумението за срок 
от четири месеца след предоставянето 
на проекта на междуправителственото 
споразумение. Периодът на проверка 
може да бъде удължен със съгласието на 
съответната държава членка. Когато 
бъде поискан контрол на 
съвместимостта, при отсъствието на 
становище от страна на Комисията в 
рамките на периода на проверка се 
счита, че Комисията не е повдигнала 
възражения.

Or. fr

Изменение 108
Michael Theurer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако оценката на проект на 
междуправителствено споразумение 
води до отрицателно становище, 
Комисията информира Европейския 
парламент и предоставя на 
съответната държава членка 
възможно решение или уточнява 
нуждите от предоговаряне, които 
трябва надлежно да бъдат взети 
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предвид от съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията установи 
несъвместимост между договореното 
споразумение и законодателството 
на Съюза, държавата членка следва да 
отстрани несъвместимостта. Ако 
държавата членка подпише 
споразумението без да е отстранила 
несъвместимостта, Комисията 
може да открие процедура за 
нарушение.

Or. en

Изменение 110
Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наред с правното становище 
Комисията изготвя също така 
анализ, който показва до каква степен 
съответно самата трета държава е 
въвела и прилага законодателство, 
което съответства на 
законодателството на ЕС в областта 
на енергетиката и по-специално на 
разпоредбите на Третия енергиен 
пакет.
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Or. da

Изменение 111
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако оценката на проект на 
междуправителствено споразумение 
води до отрицателно становище, 
Комисията представя възможните 
решения или уточнява нуждите от 
предоговаряне, които трябва 
надлежно да бъдат взети предвид от 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Последиците от всеки етап на механизма за контрол следва да бъдат ясно посочени, 
което води до необходимостта Комисията да предлага решения и задължението за 
държавата членка да взема предвид препоръката на Комисията.

Изменение 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Съгласуваност на споразуменията в 

областта на енергетиката и на 
инвестиционните споразумения

Европейската комисия трябва да 
гарантира, че енергийните 
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споразумения, съдържащи разпоредби 
за инвестиции, са съвместими със 
законодателството на Съюза 
относно двустранните споразумения 
в областта на инвестициите и 
инвестиционната политика на 
Съюза, включително и с 
произтичащите от това права на 
Европейския парламент на 
упражняване на контрол и изразяване 
на становище. Комисията докладва 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно специфични 
разпоредби в областта на 
енергетиката, които са от значение 
за целите на настоящото решение.

Or. en

Обосновка

Наличието на съгласуваност между инвестиционни и енергийни споразумения се 
налага не само с оглед на провеждането на правилна политика, но също така трябва 
да отразява правомощията на различните институционални участници съгласно 
предвиденото в Договора от Лисабон, например правото на контрол на Европейския 
парламент в областта на инвестиционната политика.

Изменение 113
Bernd Lange

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подпомага координацията 
между държавите членки с цел:

1. Комисията подпомага и насърчава
координацията между държавите 
членки с цел:

Or. de

Изменение 114
Bernd Lange
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Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да постигне съгласуваност на 
споразуменията в областта на 
енергетиката и на инвестиционните 
споразумения: Комисията гарантира, 
че споразуменията в областта на 
енергетиката, които съдържат 
разпоредби относно инвестициите, са 
в съответствие със 
законодателството в областта на 
двустранните инвестиционни 
споразумения. Тя също така 
гарантира зачитането на правото на 
участие на Европейския парламент за 
бъдещи споразумения в областта на 
енергетиката, които съдържат 
разпоредби относно инвестициите. 
Внимание се отделя особено на 
препоръките на Европейския 
парламент относно бъдещата 
инвестиционна политика;

Or. de

Изменение 115
Niki Tzavela

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да посочи общи проблеми във връзка 
с междуправителствените споразумения 
и да обсъди подходящи мерки за 
преодоляване на тези проблеми;

б) да посочи общи проблеми във връзка 
с междуправителствените споразумения 
и да обсъди подходящи мерки и 
предложи решения за преодоляване на 
тези проблеми;

Or. en
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Изменение 116
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, чието 
използване да осигури пълна 
съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, чието 
използване да осигури пълна 
съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката и равнището на 
сигурност на енергийните доставки, 
което е предвидено в дългосрочните 
цели на Съюза в областта на 
енергетиката и климата.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на предоговарянето на споразумения, дългосрочните цели на ЕС в 
областта на енергетиката и климата следва да бъдат взети под внимание от самото 
начало.

Изменение 117
András Gyürk

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, чието 
използване да осигури пълна 
съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.

в) да разработи необвързващи 
стандартни клаузи въз основа на най-
добри практики, чието използване да 
подобри значително съгласуваността
на бъдещи междуправителствени 
споразумения със законодателството на 
Съюза в областта на енергетиката.

Or. en
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Обосновка

Прилагането на стандартните клаузи подобрява съвместимостта на договореното 
междуправителствено споразумение със законодателството на Съюза, но не 
гарантира пълна съвместимост на онези части от споразумението, които не са 
обхванати от стандартните клаузи.

Изменение 118
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, чието 
използване да осигури пълна 
съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.

в) въз основа на най-добри практики да 
разработи стандартни клаузи, които, 
ако бъдат използвани, биха осигурили
пълна съгласуваност на бъдещи 
междуправителствени споразумения със 
законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката.

Or. en

Изменение 119
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да координира споразумения, за да 
се гарантира, че физическият 
капацитет и капацитетът на 
тръбопровода са приспособени един 
към друг и съответстват на целите в 
областта на енергетиката и 
климата, както и на равнището на 
сигурност на доставките, предвидено 
в дългосрочните цели на Съюза в 
областта на енергетиката и 



PE480.533v01-00 78/84 AM\889089BG.doc

BG

климата, за да се избегне блокиране на 
Съюза вследствие на свръхкапацитет.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на предоговарянето на споразумения, дългосрочните цели на ЕС в 
областта на енергетиката и климата следва да бъдат взети под внимание от самото 
начало, а разпоредби в споразумения, които блокират капацитет, без действително 
да се доставя енергия, следва да се избягват не само от икономическа гледна точка, 
но и в полза на потребителите в Европа.

Изменение 120
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да насърчава разработването на 
многостранни междуправителствени 
споразумения с участието на няколко 
държави членки или на Съюза като 
цяло, вместо национални двустранни 
споразумения с трети държави. 

Or. en

Изменение 121
Bernd Lange

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да интегрира споразуменията в 
общата европейска енергийна 
политика и те да станат част от 
нея, както е описано в пътната 
карта 2050.
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Or. de

Изменение 122
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да предостави насоки за 
провеждане на преговори, с оглед 
осигуряване на спазването на 
законодателството на ЕС, на 
солидарността между държавите 
членки и на енергийните доставки.

Or. ro

Изменение 123
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка може да посочи дали 
някоя част от информацията, по-
специално търговска информация, 
трябва да се счита за поверителна и 
дали предоставената информация 
може да бъде споделена с други 
държави членки. Комисията зачита 
посочените указания. Исканията за 
поверителност не ограничават достъпа 
на самата Комисия до поверителната 
информация.

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка избира формата, под 
която да бъде предоставена 
информацията, за да осигури 
защитата на чувствителна търговска 
информация. 

Or. fr
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Изменение 124
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка може да посочи дали 
някоя част от информацията, по-
специално търговска информация, 
трябва да се счита за поверителна и дали 
предоставената информация може да 
бъде споделена с други държави членки. 
Комисията зачита посочените указания. 
Исканията за поверителност не 
ограничават достъпа на самата Комисия 
до поверителната информация.

При предоставяне на информация на 
Комисията в съответствие с член 3 
държавата членка може да посочи дали 
съдържаща се в нея търговска 
информация трябва да се счита за 
поверителна и дали предоставената 
информация може да бъде споделена с 
други държави членки. Комисията 
зачита посочените указания. Исканията 
за поверителност не ограничават 
достъпа на самата Комисия до 
поверителната информация. Всички 
държави членки получават резюме на 
разпоредбите, които съдържат 
информация, считана за частично 
поверителна.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да разполагат с възможност да защитят 
поверителността на търговската информация. Основната информация относно 
споразуменията следва обаче да е достъпна за всички държави членки с оглед 
осигуряване на изпълняването на целите на настоящото решение.

Изменение 125
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава членка поиска дадена 
част от споразумение да се разглежда 
като поверителна, Комисията 
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заличава съответната информация 
от документи, които се ползват от 
други държави членки, като на 
мястото на заличаването указва 
какво е заличено.

Or. en

Обосновка

В текстове, които се ползват от други държави членки, поверителната информация 
следва действително да се заличава, но държавите членки следва да бъдат 
осведомени относно заличаването и относно мястото, където това заличаване е 
извършено. Ако тази информация не е указана, за държавата членка няма да бъде 
ясно, дали има достъп до цялото споразумение с приложенията или други документи, 
или само до част от него. За тази цел следва да се добави съответно указание, 
например „Цената се определя на [заличено]“ или „[Това приложение е отстранено 
поради поверителния му характер]“ или „[Документът е отстранен поради 
поверителния му характер]“.

Изменение 126
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед Докладване и преглед

Or. en

Обосновка

Задълженията за докладване следва да бъдат включени, за да може да се провери дали 
решението отговаря на поставените цели и с цел осигуряване на наличието на 
демократичен контрол.

Изменение 127
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящото решение Комисията 
предоставя на Европейския парламент, 
на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
доклад за неговото прилагане.

1. След влизането в сила на настоящото 
решение Комисията предоставя 
ежегодно на Европейския парламент, на 
Съвета и на Европейския икономически 
и социален комитет доклад за неговото 
прилагане.

Or. ro

Изменение 128
Rolandas Paksas

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящото решение Комисията 
предоставя на Европейския парламент, 
на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
доклад за неговото прилагане.

1. Две години след влизането в сила на 
настоящото решение Комисията 
предоставя на Европейския парламент, 
на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
доклад за неговото прилагане.

Or. lt

Изменение 129
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент относно 
получената информация по член 3 и 
предоставя на Европейския 
парламент цялостна оценка в 
рамките на 24 месеца след влизането 
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в сила на настоящото решение.

Or. en

Обосновка

Задълженията за докладване следва да бъдат включени, за да може да се провери дали 
решението отговаря на поставените цели и с цел осигуряване на наличието на 
демократичен контрол.

Изменение 130
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В доклада по-специално се прави 
оценка дали с настоящото решение се 
предоставя достатъчна рамка с цел да се 
осигури пълна съгласуваност на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза и да се осигури 
високо ниво на координация между 
държавите членки по отношение на 
междуправителствените споразумения.

2. В доклада по-специално се прави 
оценка дали с настоящото решение се 
предоставя достатъчна рамка с цел да се 
осигури пълна съгласуваност на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза и да се осигури 
високо ниво на координация между 
държавите членки по отношение на 
междуправителствените споразумения.
Освен това в него се дава оценка за 
това дали определените в 
настоящото решение срокове са 
подходящи и как са се отразили на 
преговорите на държавите членки с 
трети държави.

Or. en

Изменение 131
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресати на настоящото решение са 
държавите членки.

Адресати на настоящото решение са 
държавите членки и субектите 
съгласно член 3а.

Or. en


