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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0363),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0097/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
външни работи, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Пътищата на доставка и 
източниците на газ за Общността следва 
да бъдат в подкрепа на сигурността на 
доставките на Общността като цяло и на 
нейните държави-членки поотделно. В 
бъдеще сигурността на доставките ще 
зависи от бъдещото развитие на 
структурата на горивния баланс, 

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

структурата на горивния баланс, 
развитието на производството на 
Общността и на третите държави, 
снабдяващи Общността, инвестициите в 
съоръжения за съхранение и в 
диверсификацията на пътищата на
доставка и източниците на 
доставките вътре и извън Общността, 
в т. ч. и съоръжения за втечнен 
природен газ. Поради тези причини не 
е необходимо да се приемат мерки за 
насърчаване на подобна 
диверсификация в дългосрочен план.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а) Следва да се даде приоритет на 
изграждането на нова трансгранична 
инфраструктура, необходима за 
постигането на целта от най-малко 
10% междусистемен капацитет за 
електричеството и газта до 2010 г., 
както беше поискано в заключенията 
на Председателството от март 2007 
г.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б) Важно е да се създадат 
предварителни споразумения между 
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взаимосвързаните системи по 
отношение на балансирането и 
доставките, така че да се гарантира 
оптималното използване на 
наличните междусистемни връзки 
при извънредни ситуации. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да бъдат определени 
достатъчно хармонизирани стандарти за 
сигурност на доставките, които да 
обхващат поне ситуацията, която 
възникна през януари 2009 г., и да 
отчитат разликите между държавите-
членки, като не налагат неразумни и 
непропорционални тежести на 
предприятията за природен газ, в т.ч. 
новите участници и малките 
предприятия.

(16) Следва да бъдат определени 
достатъчно хармонизирани стандарти за 
сигурност на доставките, които да 
обхващат поне ситуацията, която 
възникна през януари 2009 г., и да 
отчитат разликите между държавите-
членки, като не налагат неразумни и 
непропорционални тежести на 
предприятията за природен газ, в т.ч. 
новите участници и малките 
предприятия и на крайните 
потребители.

Or. en

Обосновка

Големите крайни потребители разполагат със съществен капацитет да допринасят 
за намирането на решение при извънредни ситуации т.е. посредством техния 
капацитет за преминаване към други горива.  Подобен потенциален принос също не 
следва да се утежнява.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При дългосрочното планиране на 
инвестициите в достатъчен 
трансграничен капацитет и друга 
инфраструктура, която да осигури 
способността на системата дългосрочно 
да гарантира сигурност на доставките и 
да отговори на разумните заявки за 
доставки, аспектът сигурност на 
доставките е разработен в 
Директива.../…/EО на Европейския 
парламент и на Съвета [относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ и за отмяна на 
Директива 2003/55/EC]. Постигането 
на стандартите за сигурност на 
доставките може да наложи преходен 
период, който да даде възможност да 
бъдат направени необходимите 
инвестиции. Изготвеният от ENTSO-G и 
следен от ACER десетгодишен план за 
развитие на мрежата е основен 
инструмент за набелязване на 
необходимите на равнище Общността 
инвестиции. 

(20) При дългосрочното планиране на 
инвестициите в достатъчен 
трансграничен капацитет и друга 
инфраструктура, която да осигури 
способността на системата дългосрочно 
да гарантира сигурност на доставките и 
да отговори на разумните заявки за 
доставки, аспектът сигурност на 
доставките е разработен в Директива 
2009/3EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ.
Постигането на стандартите за 
сигурност на доставките може да 
наложи преходен период, който да даде 
възможност да бъдат направени 
необходимите инвестиции.
Изготвеният от ENTSO-G и следен от 
ACER десетгодишен план за развитие 
на мрежата е основен инструмент за 
набелязване на необходимите на 
равнище Общността инвестиции с цел 
прилагането на изискванията за 
инфраструктурата, заложени в 
настоящия регламент  и да 
предприемат извършването на оценка 
на риска на общностно равнище.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

При нормални условия координацията с държавите-производителки се бъде 
осъществявана от предприятията и наблюдавана от държавите-членки. Правото на 
Комисията може да бъде упражнявано само в рамките на ЕС. Комисията следва да  
поиска разполагането на работна група при държави-производителки на газ извън ЕС.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създават 
мерки, чиято цел е да гарантират 
сигурността на доставките на газ, така 
че да се осигури правилно и постоянно 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ, като бъде предвидено ясно 
определение за и разпределение на 
отговорностите и координация на 
отговора на равнище държавите-

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент се 
прилагат определенията от Директива 
2009/xxx/EC („Газова директива“) и 
Регламент 2009/xxx/EC („Регламент за 
Агенцията“).

За целите на настоящия регламент се 
прилагат определенията от Директива 
2009/73/EО („Газова директива“) и 
Регламент (ЕО) № 713/2009
(„Регламент за Агенцията“)

Or. en

Обосновка

С цел запазване хомогенността и яснотата на определенията следва да се правят 
позовавания също така на Регламента за природния газ от Третия международен 
енергиен пакет.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

Ключът към надеждността на компетентния национален орган и на мерките, 
предлагани от него, ще бъде фактът, че той ще има свободата да действа, без да има 
опасност от политическа намеса.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията координира 
компетентните органи на общностно 
равнище чрез Координационната група 
по природния газ, както е посочено в 
член 10, по-специално в случай на 
извънредна ситуация на Общността и за 
извършване оценка на мерките, 
посочени в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тъй като Координационната група по природния газ ще бъде ангажирана при 
извънредни ситуации, тя следва да вземе участие и в етапите на превантивните 
действия.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Дългосрочно гарантиране на 

доставките
най-късно една година след влизането 
н сила на настоящия регламент 
Комисията представя доклад, в който 
се съдържат предложените 
регулаторни мерки, които биха могли 
да бъдат приложени с цел 
диверсификация, на общностно 
равнище, на източниците на газ и 
пътищата  на доставка в рамките на 
ЕС.  В доклада трябва по-специално 
да бъде включена оценка на ролята на 
инсталациите за ВПГ.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от допълнително разработване на дългосрочна стратегия 
за доставките на газ на общностно равнище.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от [30 септември 
2011 г.; 18 месеца след влизането в 
сила] компетентният орган след 
консултации с предприятията за 
природен газ, съответните организации, 
представляващи интересите на битовите 
и индустриалните клиенти, и 
регулаторния орган, когато последният 
не е компетентният орган, въвежда:
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Засилване ролята на Координационната група по природния газ е от съществено 
значение за адекватно реагиране на кризата.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на процеса, посочен в 
параграф 2, Комисията може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. След консултации с
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ („ENTSO-G“) и 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) 
Комисията може да препоръча и 
въвеждането на общ план на регионално 
равнище. 

3. По време на процеса, посочен в 
параграф 2, Комисията може да 
препоръча на кое регионално равнище 
да се състоят консултациите и обменът 
на информация. При сътрудничество 
с Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ („ENTSO-G“), 
Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия („ACER“) и 
Координационната група по 
природния газ, Комисията може да 
препоръча и въвеждането на общ план 
на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Координационната група по природния газ, ACER и ENTSO-G са от изключително 
голямо значение за определянето на регионалните области на сътрудничество и 
следва да бъдат изцяло ангажирани в процеса.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки. 
Комисията провежда консултации по 
плановете с ENTSO-G, ACER, 
Координационната група по природния 
газ и останалите заинтересовани страни. 
Когато Комисията счита, че даден план 
не е резултатен по отношение 
ограничаване на рисковете, установени 

6. В шестмесечен срок след като 
компетентните орган са уведомили за 
своите планове Комисията оценява 
плановете на държавите-членки. 
Комисията провежда консултации по 
плановете с ENTSO-G, ACER, 
Координационната група по природния 
газ и останалите заинтересовани страни. 
Когато Комисията счита, че даден план 
не е резултатен по отношение 
ограничаване на рисковете, установени 
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в оценката на риска, или е в 
противоречие със сценариите за риска 
или с плановете на други държави-
членки, или не отговаря на 
разпоредбите на настоящия регламент 
или на други разпоредби от 
общностното законодателство, тя 
изисква ревизиране на плана. 

в оценката на риска, или е в 
противоречие със сценариите за риска 
или с плана на Общността, или с 
плановете на други държави-членки, 
или не отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент или на други 
разпоредби от общностното 
законодателство, тя изисква ревизиране 
на плана.

Or. en

Обосновка

A Community Plan should be in place since there is a definition of Community Emergency.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за превантивни действия 
съдържа: 

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

Or. en

Обосновка

Тъй като има дефиниция за извънредна ситуация на Общността, следва да се създаде 
план на Общността. Също така следва да се приемат разпоредби при 
разработването на регионални планове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от [31 март 2014 г.; 3 
години след влизането в сила] 
компетентният орган гарантира, че в 
случай на прекъсване на най-голямата 
инфраструктура за доставки на газ, 

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

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

Or. en

Обосновка

3-годишният срок, който трябва да отговаря на стандарта, както е посочено в член 
6, параграф 1, не е съвместим със срока за изграждането на нова инфраструктура. 
По-специално той не отчита продължителността на административните 
процедури, които отнемат от 5 до 6 години за изграждането на нова 
инфраструктура за транспорт на газ.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Операторите на преносната мрежа 
осигуряват постоянен физически 
капацитет за транспорт на газ и в двете 
посоки по тези междусистемни връзки 
в срок от три години от влизането в 
сила на настоящия регламент, когато 
добавянето на капацитет за двупосочен 
поток повишава сигурността на 
доставките на нито една от държавите-
членки. Нивото на капацитет за 
двупосочен поток се постига по 
икономичен начин и трябва да отчита 
като минимум капацитета, необходим за 
изпълнение на стандарта, определен в 
член 7. Когато са необходими 
допълнителни инвестиции за 
преносната система, параграф 7 се 
прилага и за тези инвестиции.
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определен в член 7. В посочения 
двугодишен срок операторът на 
газопреносната система адаптира 
действието на газопреносната 
система като цяло с цел да даде 
възможност за двупосочни потоци 
газ.

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

Or. en

Обосновка

2-годишният график за обезпечаване на постоянен физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки по всички междусистемни връзки може да бъде 
изпълнен само чрез извършването на малки промени в инфраструктурата. Когато е 
налице необходимост от по-големи промени, например добавяне на  компресорен 
елемент, това не е съвместимо с графика за изграждането на нова инфраструктура.  
Този член следва да вземе предвид инвестициите, необходими за преносната система. 
Последното изречение е излишно.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Когато в съответствие с член 41, 
параграф 8 от Директива […/…ЕО] 
одобряват тарифи или методологии за 
изчисляването им, националните 
регулаторни органи въвеждат 
подходящи стимули и отчитат 
разходите за изпълнение на стандарта 
N-1 и разходите за осигуряване на 
постоянния физически капацитет за 
транспортиране на газ в двете посоки. В 
случай на разходи, направени в повече 
от една държава-членка или в една 
държава-членка в полза на други 
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Прилага се член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № …/… .

държави-членки, националните 
регулаторни органи на всички 
съответни държави-членки съвместно 
вземат решение за разпределението им, 
преди да бъде взето каквото и да е 
решение за инвестиции. Това решение 
за инвестиции подлежи на одобрение 
от  националния регулаторен орган 
във връзка с произтичащите от него 
разходи и разпределението на тези 
разходи между всички засегнати 
национални регулаторни органи.
Ползата за всяка държава-членка, 
извличана от инвестицията по 
отношение на сигурността на 
доставките, се взема предвид при 
разпределянето на разходите между 
тези държави-членки. Прилага се член 
8, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ …/… .

Or. en

Обосновка

Стимулите следва да бъдат предоставяни, с цел насърчаване на инвестициите в 
инфраструктура с добавена стойност по отношение на сигурността на доставките. 
В предложението на Комисията липсва спецификация за пропорционалните разходи в 
ситуации, при които инвестицията се прави в интерес на друга (или няколко други) 
държави-членки.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Компетентният орган предприема 
подходящи мерки, за да гарантира 
доставките на газ към защитените 
клиенти за срок от шестдесет дни и при 
настъпване на извънредна ситуация, 
както тя е определена в член 9, параграф 
2. След 60 дни или при настъпване на 
по-тежки условия, отколкото тези, 
които са описани в параграф 1,
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необходимо. компетентният орган полага старание да 
поддържа доставките към защитените 
потребители, доколкото и докогато 
това е възможно. 

Or. en

Обосновка

В предложението за регламент се взема предвид само един сценарий. В него трябва да 
се вземе предвид това, че основният сценарий може значително да се промени като 
интензивност или продължителност на работата; следователно компетентните 
органи трябва да разполагат с механизъм за управление на различни видове кризи, 
като признаят, че може да има някои ограничения.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отчита всички имащи отношение 
национални и регионални 
обстоятелства; 

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

Обосновка

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

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се посочи много ясно, че непазарните мерки следва да се използват само 
като последно средство.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

определени действия за осигуряване на 
газ в случай на извънредна ситуация; 
тези действия могат да включват 
трансгранични споразумения между 
държавите-членки и/или предприятията 
за природен газ.

Or. en

Обосновка
От предложението на Комисията се разбира, че механизмите за компенсация трябва да 
се прилагат само за разходите при недоставяне на газ на потребителите, в резултат на 
прилагането на извънредна мярка. Търговските споразумения вече ще се предават на 
компетентния орган съгласно член 12; няма нужда те да бъдат разглеждани отделно в 
"списък". 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Amendment

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

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

Пазарните инструменти (на 
национални, регионално или 
общностно равнище) ще имат 
приоритет при ограничаване на 
последиците от прекъсването на 
доставките на газ, дори при 
извънредна ситуация.

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Освен това в плана за действия 
при извънредни ситуации се посочват 
необходимите мерки и действия, 
които следва да бъдат предприети 
при извънредна ситуация с цел 
ограничаване на последиците от 
прекъсването на доставките на газ за 
осигуряване на електроенергия и 
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централно отопление на защитените 
клиенти.

Or. en

Обосновка

Тъй като в много държави-членки газът се използва като основно гориво за 
производство на електроенергия и за отопление, доставката на електричество и 
централното отопление за защитените потребители.  Целта е да се гарантира, че 
при газова криза не се спират доставките за защитените клиенти.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Планът за действия при 
извънредни ситуации се актуализира 
на всеки две години.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се прави оценка на риска на всеки две години и съответно да се 
актуализира планът за превантивни действия. Изменението добавя същото изискване 
и по отношение на плана за действия при извънредни ситуации.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

орган Комисията може да обяви 
извънредна ситуация на Общността за 
конкретно засегнати географски 
региони, обхващащи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Управлението на кризи на национално/регионално равнище е често пъти по-ефективно 
при преодоляване на криза на доставките. Посочените прагови стойности не 
отразяват непременно евентуална регионална криза под 10 % на равнище ЕС, в който 
случай би била необходима и намеса на Общността.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Веднага след обявяването на 
извънредна ситуация на Общността 
Комисията свиква Координационната 
група по природния газ. В своята 
работа Комисията и 
Координационната група по 
природния газ вземат под внимание:
a) мерките, предприети от газовата 
промишленост като първи стъпки в 
отговор на крупен срив в доставките 
на газ;
б) мерките, предприети от 
държавите-членки, като например 
мерките, включени в плановете за 
предотвратяване и плановете за 
действия при извънредни ситуации.

Or. en
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Обосновка

Свикването на Координационната група по природния газ не следва да става по избор. 
Комисията я свиква при извънредна ситуация в Общността за бързо ответно 
действие.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При извънредна ситуация на 
Общността Комисията координира 
действията на компетентните органи 
чрез Координационната група по 
природния газ. Комисията осигурява 
по-специално обмена на информация, 
гарантира съгласуваността и 
резултатността от действията на 
равнище държавите-членки и на 
регионално равнище по отношение на 
общностното равнище и координира 
действията по отношение на трети 
държави. Комисията свиква група за 
управление при кризи, съставена по-
специално от представители на 
промишлеността и на държавите-
членки, засегнати от извънредната 
ситуация. Комисията организира 
задачите и задълженията на групата 
за управление при кризи, като отчита 
прерогативите на Координационната 
група по природния газ.  Комисията 
гарантира, че Координационната 
група по природния газ е редовно 
осведомявана за работата, 
предприемана от Координационната 
група по природния газ.

Or. en

Обосновка

Свикването на Координационната група по природния газ не следва да става по избор. 
Комисията я свиква при извънредна ситуация в Общността за бързо ответно 
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действие. групата за управление при кризи осведомява редовно Координационната 
група по природния газ.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

В тридневен срок след уведомяването 
съответният компетентен орган изменя 
действието си и уведомява за него 
Комисията или изпраща надлежно 
обоснован отговор, в който посочва 
защо е основателно въпросното 
действие, като отчита напълно 
търговските последици за 
предприятията за природен газ и 
представя наличните механизми за 
компенсация. В този случай Комисията 
може да измени или оттегли искането 
си.

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

Ако в тридневен срок Комисията реши 
да не изменя или оттегля искането си, 
тя уведомява компетентния орган, 
като посочва защо счита, че 
обосновката е неприемлива. При тези 
обстоятелства компетентният орган 
се съобразява незабавно с искането на 
Комисията.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията е формулирано прекалено сурово и не задължава 
Комисията да обоснове отказа си на аргументите, представени от компетентния 
орган. Комисията също следва да обосновава своите решения.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Компетентният орган и 
предприятията за природен газ нямат 
право когато и да било да въвеждат 
мерки, които ограничават газовия поток 
във вътрешния пазар, без това да засяга 
законовите им задължения във връзка 
със здравето и безопасността и 
въпросите от областта на околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Предприятията трябва да спазват множество правни разпоредби по отношение на 
посочените по-горе въпроси. Новите разпоредби не следва да им противоречат.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че този достъп е гарантиран въз основа на търговски 
споразумения, така че тези споразумения са защитени.

Изменение 35

Предложение за регламент
Article 11 – paragraph 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с останалия текст от предложението на Комисията.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Координационната група по природния газ е чудесен форум, където плановете могат 
да бъдат прегледани, така че да се отчетат най-добрите практики от други 
държави-членки и да се провери дали могат да бъдат премахнати несъответствия на
равнище ЕС.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Координационната група по 
природния газ допринася за определяне 
на регионите с опит в прилагането на 
по-ефикасни мерки за осигуряване на 
доставките на газ. 
В тази връзка тя взема под внимание: 
a) резултати, получени от оценката 
на риска; 
б) разположението на съществуващи 
и планирани инфраструктури и 
маршрути на доставка;
в) съществуващите връзки на 
солидарност или връзките, развивани 
между държавите-членки.
С цел изграждането на солидарност 
на регионално равнище 
Координационната група по 
природния газ създава специфични 
подгрупи по въпросите на 
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сигурността на доставките на 
регионално равнище.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишно изменение относно определянето на регионите предвид 
регионалните планове.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Потоците за час следва да бъдат изразени в единици на час, а не на денонощие.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) компетентните органи уведомяват 
Комисията за следното по отношение на 
договорите, сключени от 
предприятията за природен газ от 
съответната им държава-членка с 
доставчици от трети държави в обобщен 
вид:
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Or. en

Обосновка

С цел предприемане на съответните мерки при извънредна ситуация всички 
компетентни органи на национално или общностно равнище следва да разполагат с 
необходимите данни. Следва обаче да се борави изключително внимателно с 
информацията, чувствителна в търговско отношение, тъй като всяко „изтичане“ би 
могло да породи сериозни проблеми за предприятията за природен газ както в 
рамките на Съюза, така и извън него.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6 – буква б – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел предприемане на съответните мерки при извънредна ситуация всички 
компетентни органи на национално или общностно равнище следва да разполагат с 
необходимите данни. Следва обаче да се борави изключително внимателно с 
информацията, чувствителна в търговско отношение, тъй като всяко „изтичане“ би 
могло да породи сериозни проблеми за предприятията за природен газ както в 
рамките на Съюза, така и извън него.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- алтернативни резервни горива в 
промишлените инсталации и 
електрическите централи

- алтернативни резервни горива в 
промишлените инсталации и 
електрическите централи (в този 
случай допълнителните емисии на 
парникови газове, получени в резултат 
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на принудително преминаване на 
друго гориво, не би следвало да 
попадат в СТЕ)

Or. en

Обосновка

Принудителното преминаване на друго гориво и използването на повече източници на 
енергия не следва да се отчита в СТЕ.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 2 „Търсене“ – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Повишена ефективност заличава се

Or. en

Обосновка

Енергийната ефективност е дългосрочна цел на политиките, а не незабавен отговор 
на криза.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение ІІ – списък 2 „Търсене“ – подточка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- По-голямо използване на 
възобновяеми енергийни източници

- По-голямо използване на 
електроенергия, произведена от 
алтернативни на газа източници 

Or. en

Обосновка

Използването на възобновяеми източници е дългосрочна цел на политиките, а не 
незабавен отговор на криза.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Отговор на предизвикателството за сигурността на доставките на електроенергия е 
един цялостен комплект мерки в политиката на ЕС, основно произтичащи от 
съобщението „Енергийна политика за Европа“ от януари 2007 г.1 В газовия сектор в 
допълнение към Директива 2004/67/ЕО за тази цел косвено допринася цяла регулаторна 
рамка относно инфраструктурите и междусистемните връзки чрез насоки относно 
трансевропейските енергийни мрежи2, от една страна, и т.нар. енергиен пакет за 
вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, приет през юни 2009 г.
Законодателните мерки, приети за обединяване на пазара на природен газ чрез 
определяне на правила относно достъпа на трети страни до запасите от газ и 
съоръженията за втечнен природен газ и прозрачността относно запасите на газ3 ще 
допринасят за укрепване на енергийната сигурност. По същия начин Парламентът 
счете, че насърчаването на регионалната солидарност, развитието на газова 
инфраструктура чрез десетгодишен план за развитие на мрежата, както и силен процес 
на хармонизация на условията за достъп до мрежата чрез сътрудничество между 
операторите на преносни системи са основни елементи на законодателния пакет4. 

Международните аспекти на сигурността на енергийните доставки също бяха 
предвидени в резолюции5, поставящи ударението върху необходимостта от по-
нататъшно разработване на обща енергийна стратегия за Европа, в която да са 
включени производителите, доставчиците и потребителите, за да се говори „в един 
глас“ и да се създаде прозрачна и устойчива енергийна система, която укрепва 
регионалното разнообразие от източници за доставка на електроенергия. 
Разработването на „план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност“, 
включително преразглеждането на механизмите за ответни действия при криза също 
получи силна подкрепа от Парламента.

Във връзка с това докладчикът приветства предложението за регламент относно 
сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО, тъй като това е 
част от законодателството, която намира истински отговор на реален проблем, пред 
който е изправен Съюзът. Това стана очевидно по време на газовата криза между Русия 
и Украйна през последната зима, когато милиони европейски граждани и нашата 
икономика страдаха. В този смисъл Европейският парламент, посредством споменатите 
                                               
1 COM(2007)001
2 Решение 1364/2006, ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1–23
3 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите 
правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, OB L 211, 
14.8.2009 г., стр. 36.
4 Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005, OB L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.
5 Резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2009 г. относно втория стратегически преглед на 

енергийната политика (2008/2239(INI)), T6-038/2009
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно външните аспекти на енергийната 

сигурност, T7-0021/2009
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по-горе резолюции, отправи искане за такава инициатива и докладчикът е убеден, че 
членовете на ЕП ще допринесат съществено през предстоящите месеци.

Той е твърдо убеден, че пълното и бързо прилагане на такъв регламент, съвместно със 
законодателството относно вътрешния енергиен пазар ще намалят значително 
уязвимостта на ЕС по отношение на прекъсване на външните доставки, както и че ще 
укрепи водещата роля на европейските газови предприятия в смета и геополитическата 
позиция на Съюза в качеството му на фактор от световно значение. 

II. Основни въпроси, установени от докладчика

1. Проблеми, включени в проектодоклада

Докладчикът счита, някои елементи на предложението за регламент следва да бъдат 
усъвършенствани, поради което предлага някои изменения в следните области:

а. Роля на предприятията

Докато съображенията и оценката на въздействието ясно посочват, че съществуват три 
стъпки в овладяването на криза (1 – пазар, 2 – държави-членки, 3 – Общност), ролята на 
предприятията като че ли изчезва в правния текст, поради което следва да бъде 
утвърдена в текста в няколко области, по-специално предвид ролята на 
Координационната група по природния газ и в члена относно трите нива на тревога.

б) Обратни потоци

В текста се предлага всички междусистемни връзки да бъдат оборудвани с капацитет за 
обратни потоци. Докладчикът счита, че това предложение отива твърде далеч, както от 
икономическа гледна точка, така и от гледна точка на сигурността на доставките. Така 
например, няма смисъл да има капацитет за обратни потоци в междусистемните връзки 
с държавите доставчици. Националните компетентни органи и Координационната 
група по природния газ следва да определят, съответно на национално равнище и на 
равнище ЕС,  междусистемните връзки в които инсталирането на капацитет за обратни 
потоци би било разходоефективно и би допринесло за сигурността на доставките по 
време на криза. 

в. Превантивни планове и планове за извънредни ситуации 

Докладчикът счита, че по аналогия с държавите-членки Комисията също следва да 
разработи  превантивни планове и планове за действие при извънредни ситуации на 
равнище ЕС, за да се осигури възможно най-доброто управление при обявяване на 
извънредни ситуации на Общността.

г. Извънредна ситуация на Общността

В текста се предвижда автоматично обявяване на извънредна ситуация на Общността 
при намаляване на вноса с над 10 %. Докладчикът обаче смята, че този праг не покрива 
много сценарии, при които в една държава-членка може да има 100 % прекъсване на 
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доставките на газ, без това да води до 10 % намаляване на доставките на равнище ЕС. 
Поради тази причина той е добавил възможност за обявяване на извънредна ситуация 
на Общността  за определен географски район. Това следва да доведе до механизъм за 
общностна солидарност, макар и на регионално равнище. 

д) Споделяне на разходите за нови транснационални инвестиции в 
инфраструктура

Много държави-членки за изразили загриженост относно разходите за построяване или 
осъвременяване на инфраструктура. Това е особено важно, тъй като изпълнението на 
този регламент в много случаи предполага изграждането на инфраструктура в една 
държава-членка в полза на друга държава-членка. В третия пакет за вътрешния 
енергиен пазар вече се предвиждат механизми по специфичния въпрос за 
трансграничните междусистемни връзки. В тази връзка, докладчикът счита, че тези 
механизми биха могли също така да бъдат използвани за друг вид инфраструктура, като 
например тази за обратни потоци. Той изрично включва позоваване на принципа на 
пропорционалност при разпределението на разходите според ползите за сигурността на 
доставките.

е) Непазарни мерки

На няколко пъти докладчикът изразява желанието си за по-ясно изразяване на степента, 
до която държавите-членки могат да се намесват на пазара. Признавайки, че тези мерки 
могат да се прилагат само при екстремни обстоятелства, той счита, че налагането им от 
компетентните органи би могло да има краткосрочни или средносрочни последствия 
върху правилното функциониране на пазара. Ето защо в съответните части на текста 
той подчертава, че непазарните механизми следва да се използват само като последно 
средство. 

ж. Обмен на информация

Докладчикът твърдо вярва, че за да могат да предприемат адекватни мерки при 
извънредна ситуация всички компетентни органи на национално или общностно 
равнище следва да разполагат с необходимите данни. Следва обаче да се борави 
изключително внимателно с информацията, чувствителна в търговско отношение, тъй 
като всяко „изтичане“ би могло да породи сериозни проблеми за предприятията за 
природен газ както в рамките на Съюза, така и извън него. Поради тази причина той 
предлага тези данни да бъдат централизирани на национално равнище и предавани на 
Комисията от компетентните органи в обобщен вид. 

з) Ролята на електроенергийния сектор

Докладчикът признава, че в държавите, в които домакинствата се снабдяват предимно с 
електричество, произведено от природен газ, следва да бъдат предприети конкретни 
действия, които да гарантират, че по време на криза защитените потребители няма да 
останат без електричество.  В този контекст той включва този елемент към 
обстоятелствата, които трябва да бъдат разгледани при оценката на риска и при 
съставянето на планове за действие в извънредни ситуации.
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и) Разни 

Докладчикът предлага нов член във връзка с мерките за дългосрочна сигурност на  
доставките на газ, съгласно който Комисията следва да представи доклад относно 
възможностите за географско диверсифициране на общностно равнище на източниците 
и маршрутите за доставка на газ до ЕС, който включва и оценка на ролята на 
инсталациите за ВПГ. Той също подчертава важността от постигането на по-голям 
междусистемен капацитет между държавите-членки.  

Освен това докладчикът счита, че настоящият текст предвижда превантивни действия 
само за ограничен кръг сценарии и че следва да предвижда по-голяма гъвкавост в 
случай на кризи с различна продължителност и интензивност.

2. Въпроси, незасегнати в проектодоклада на този етап от процедурата

Докладчикът реши нарочно да не засяга два конкретни въпроса в проектодоклада, тъй 
като вярва, че поради тяхната сложност по тях все още е необходим задълбочен дебат с 
членове на ЕП.. Въпреки това той би желал да обясни какво възнамерява да постигне в 
окончателния текст по тези въпроси.

а. Определяне на понятието „защитени клиенти“

Настоящото определение в текста е едновременно прекалено общо и в прекалено тесен 
смисъл. Прекалено общо, защото възможността да се обхване всяко МСП, включено в 
газовата мрежа отваря вратата за включването в тази категория на сектори, които не би 
следвало да бъдат считани за жизненоважни при криза. И е с прекалено тесен смисъл, 
тъй като изрежда само „училища и болници“ като евентуални изключения, но не и 
други жизненоважни служби като пожарните станции например. Докладчикът е убеден, 
че тъй като това определение е с първостепенна важност за определянето на равнищата 
на стандарт на доставка, както е посочено в член 7, текстът би следвало да притежава 
известна гъвкавост, така че държавите-членки да го приспособят към конкретните 
особености на национално равнище въз основа на ясно определени  критерии. В този 
смисъл той счита, че е наложително окончателният текст, одобрен от Парламента, да 
определя границите на възможностите за включване в тази категория на конкретни 
сектори или субекти, които са от жизнено значение за гарантиране например на 
националната сигурност и публичното здраве. Ако трябваше да въведем ограничен 
списък от сектори, бихме рискували да изключим някои важни, поради което по-
подходящ би бил списък от ясно определен критерии.

б. Стандарта за инфраструктура (N-1)

Докладчикът счита, че това е извънредно технически въпрос, който все още не е ясен. 
Множество заинтересовани страни от различни сфери изказаха сериозни съмнения 
относно ефективността на стандарта N-1 във вида, в който присъства в текста на 
Комисията. Тъй като това е един от основните механизми в регламента, докладчикът би 
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желал да проучи това по-дълго време с цел представяне на стабилно предложение под 
формата на изменения, които биха направили стандарта N-1 възможно най-надежден.

Докладчикът застъпва становището, че стандартът N-1 следва да бъде основният 
елемент на субсидиарност в регламента, така че да позволи отразяване на всички 
национални особености. Определена държава би могла да няма добър „оценка по N-1“, 
но в същото време нарушение в доставките на газ би оказало слабо въздействие на 
нейния енергиен пазар или микс, тъй като не зависи особено от газа. Държавите-членки 
следва да разполагат с гъвкавост при вземането на решение как да преодолеят криза в 
доставките на газ, дали чрез разрастване на газовата инфраструктура или чрез 
доразработване на местното производство на електроенергия. Това са само два примера 
за това какво би могло да се направи. Докладчикът напълно подкрепя идеята за 
стандарта, но е убеден, че членовете на ЕП ще се нуждаят от повече време за подробно 
обмисляне на този важен аспект на регламента.


