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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с 
междуправителствени споразумения между държавите-членки и трети държави в 
областта на енергетиката
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0540),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0235/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по външни работи и на комисията по международна 
търговия (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени 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, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 3

                                               
1 ОВ C, стр...
2 ОВ C, стр...
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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 и неизгодно 
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.

Or. en

Изменение 2
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 

(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 
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енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

енергията, внесена в Съюза от трети 
държави.

Or. en

Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Предвид предимството на 
законодателството на Съюза и 
принципа за лоялно сътрудничество 
между държавите-членки и Съюза, 
заложен в член 4, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз, и като 
се вземе предвид член 351 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, Комисията следва да извършва 
оценка на съвместимостта със 
законодателството на Съюза на 
съществуващите 
междуправителствени споразумения, 
които все още не са предмет на 
уведомление. В случай на 
несъвместимост държавите-членки 
следва да предприемат всички 
необходими стъпки, за да намерят 
пропорционално решение с оглед 
премахване на установената 
несъвместимост.

Or. en

Обосновка

Предимството на законодателството на ЕС и принципът за лоялно сътрудничество 
между държавите-членки и Съюза налага да се извършва оценка, при необходимост, 
на съвместимостта между междуправителствените споразумения, които се 
отнасят до области на споделени компетентности между Съюза и държавите-
членки. Това гарантира дългосрочна правна сигурност за търговските споразумения и 
инвеститорските решения, които се основават на съществуващи 
междуправителствени споразумения.
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Изменение 4
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 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.
Когато при оценката се установи 
несъвместимост със 
законодателството на Съюза, 
Комисията следва да даде становище, 
като посочва установената 
несъвместимост и прави препоръки с 
цел нейното отстраняване. 
Държавите-членки следва надлежно 
да вземат предвид тези препоръки и 
да предоговорят споразумението при 
необходимост. Ако Комисията счете, 
че препоръките не са били взети 
надлежно предвид и има съмнения, че 
несъвместимостта на 
междуправителственото 
споразумение със законодателството 
на Съюза е все още налице, 
Комисията следва да започне 
процедура за нарушение.

Or. en

Обосновка

В настоящото предложение липсва ясно указание как да се реагира, в случай че при 
оценката ex-ante се установи несъвместимост със законодателството на Съюза. С 
оглед укрепване на правната сигурност и обезпечаване на ясна нормативна уредба, 
Комисията следва да предостави съдействие относно начините за намиране на 
решение и държавите-членки следва да вземат предвид становището на Комисията.

Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 13
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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. Използването на тези 
необвързващи стандартни клаузи следва 
да изключва противоречия на 
междуправителствените споразумения с 
правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки са тези, които решават дали да вземат предвид препоръката на 
Комисията. При все това страните по междуправителственото споразумение и 
дружествата следва да съзнават последиците.

Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По-доброто взаимно познаване на 
съществуващи и на нови 
междуправителствени споразумения 
следва да даде възможност за по-добра 
координация по енергийните въпроси 
между самите държави-членки и между 
държавите-членки и Комисията. Тази 
подобрена координация следва да даде 
възможност на държавите-членки да се 
възползват в пълна степен от 
политическата и икономическата тежест 
на Съюза.

(14) По-доброто взаимно познаване на 
съществуващи и на нови 
междуправителствени споразумения 
следва да даде възможност за по-добра 
координация по енергийните въпроси 
между самите държави-членки и между 
държавите-членки и Комисията. Тази 
подобрена координация следва да даде 
възможност на държавите-членки да се 
възползват в пълна степен от 
политическата и икономическата тежест 
на Съюза и да позволи на Комисията 
да предоставя решения на проблеми, 
установени в дадено 
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междуправителствено споразумение.

Or. en

Обосновка

Комисията има най-пълна представа за състоянието на  междуправителствените 
споразумения в областта на енергетиката. Ето защо Комисията следва да има 
възможност да предлага решения на установените проблеми, които вземат предвид 
възможно най-широк кръг от обстоятелства.

Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията следва да извършва 
оценка дали настоящото решение е 
достатъчно и ефективно не по-късно 
от четири години след неговото 
влизане в сила, с цел да се осигури 
пълно съответствие на 
междуправителствените 
споразумения с правото на Съюза и да 
се осигури високо ниво на координация 
между държавите-членки по 
отношение на 
междуправителствените 
споразумения. Ако при оценката се 
установят пропуски в нормативната 
уредба, Комисията следва да 
представи законодателно 
предложение с цел попълване на 
пропуските.

Or. en

Обосновка

В предложението не се посочва, както би следвало, при какви случаи в оценката се 
стига до заключение, че инструментът не постига своята цел. На Комисията следва 
да бъде предоставен ясен мандат и тя следва да има за задължение да намери 
решение на ситуацията и да предприеме съответно правно действие чрез 
преразглеждане на настоящото решение или чрез предложение за допълнителен 
инструмент.
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Изменение 8
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 в областта на 
енергетиката.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота следва да се уточни какъв вид споразумения попадат в 
приложното поле на настоящото решение.

Изменение 9
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. Настоящото решение не се прилага за 
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 предават на Комисията в 
съответствие с член 13, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010.

Or. en

Изменение 10
Предложение за решение
Член 2 – 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 с 
отражение върху функционирането на 
вътрешния енергиен пазар или върху 
сигурността на енергийните доставки в 
Съюза;

Or. en

Изменение 11
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 
измененията към тях, Комисията 
извършва оценка на тяхната 
съвместимост със 
законодателството на Съюза, по-
специално със законодателството на 
ЕС в областта на конкуренцията и 
вътрешния енергиен пазар. В случай 
че представеното 
междуправителствено споразумение 
не е съвместимо със 
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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

Предимството на законодателството на ЕС и принципът за лоялно сътрудничество 
между държавите-членки и Съюза налага да се извършва оценка, при необходимост, 
на съвместимостта между междуправителствените споразумения, които се 
отнасят до области на споделени компетентности между Съюза и държавите-
членки. Това гарантира дългосрочна правна сигурност за търговските споразумения и 
инвеститорските решения, които са въз основа на съществуващите 
междуправителствени споразумения.

Изменение 12
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 и най-късно 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 
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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.

споразумение разпоредбите, които 
подлежат на предоговаряне, се посочват 
в информацията, предоставена на 
Комисията. Съответната държава-
членка редовно информира Комисията 
за водените преговори. Ако Комисията 
или съответната държава-членка поиска 
това, Комисията участва в преговорите 
като наблюдател и предоставя правна 
консултация на преговарящата 
държава-членка относно начините за 
недопускане на несъвместимост 
между договаряното 
междуправителствено споразумение 
и законодателството на Съюза.

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. Ако държава-членка или Комисията поискат 
да участват като наблюдатели, Комисията не следва да има право на усмотрение 
дали да участва или не.

Изменение 13
Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. 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 член. Следва да се счита, 
че уведомление, подадено в 
съответствие с настоящото 
решение, отговаря на задължението 
за уведомление, предвидено в член 13, 
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параграф 6 Регламент (ЕС) 
№ 994/2010.

Or. en

Обосновка

В член 13, параграф 6 от Регламент № 994/2010 е заложено задължението да се 
докладва на Комисията относно договорите за доставка на газ. С цел да се избегне 
дублиране при докладването, в настоящото решение следва да се уточни, че 
държавите-членки изпълняват задължението, установено в регламента, като 
представят междуправителствените споразумения съгласно настоящото решение.

Изменение 14
Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Съдействие от Комисията

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 12.

Изменение 15
Предложение за решение
Член 5
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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 не по-късно 
от две седмици след края на 
преговорите съответната държава-
членка информира Комисията за 
завършването на преговорите и 
представя договорения, но все още 
неподписан проект на 
междуправителствено споразумение, 
включително неговите приложения и 
други текстове, на които то се 
позовава изрично, на Комисията за 
преглед. 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, и неговите приложения 
и други текстове, на които то се 
позовава изрично, със 
законодателството на Съюза, по-
специално със законодателството на 
ЕС в областта на конкуренцията на 
вътрешния енергиен пазар.
Съответната държава-членка се 
въздържа от подписване на 
споразумението за срок от два месеца 
след предоставянето на проекта 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 за 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 въпросните два месеца 
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Комисията дава правно становище.
2. 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.
3. Държавите-членки вземат 
надлежно предвид препоръките на 
Комисията и, при необходимост, 
предоговорят споразумението. Ако 
препоръките не са взети предвид и 
продължават да са налице сериозни 
съмнения относно съвместимостта 
на подписаното 
междуправителствено споразумение 
със законодателството на Съюза, 
Комисията разглежда възможността 
за започване на процедура за 
нарушение.

Or. en

Обосновка

Двуетапният задължителен контрол ex-ante може да послужи като ранно 
предупреждение за държавите-членки, което позволява да се избегне сложно 
предоговаряне на междуправителственото споразумение. Последиците от всеки етап 
на механизма за контрол следва да бъдат ясно посочени, което води до 
необходимостта Комисията да предлага решения, задължение за държавата-членка 
да взема предвид препоръката на Комисията и, в краен случай, прибягването до 
процедура за нарушение.

Изменение 16
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 предложи решения за тези 
проблеми;

Or. en
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Обосновка

Комисията следва да предлага решения, които счита за необходими за отстраняване 
на проблемите, които са установени в междуправителствените споразумения.

Изменение 17
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 и 
чрез консултация с държавите-
членки да разработи стандартни 
необвързващи клаузи, чието използване 
да осигури пълна съгласуваност на 
бъдещи междуправителствени 
споразумения със законодателството на 
Съюза в областта на енергетиката.

Or. en

Изменение 18
Предложение за решение
Член 7

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 
някоя част от информацията, чието 
оповестяване би могло да накърни 
дейността на участващите страни, 
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.

Or. en
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Обосновка

Понякога в междуправителствените споразумения в енергийната област могат да 
бъдат посочвани търговски договори. С цел защита на дружествата от изтичане на 
информация относно тяхната дейност следва да бъде допълнително уточнено какъв 
вид информация може да бъде обозначена като поверителна.

Изменение 19
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 и ефективна
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.
Ако настоящото решение не 
гарантира цялостната 
съвместимост на 
междуправителствените 
споразумения с правото на Съюза и 
ако не бъде постигнато високо 
равнище на съгласуваност между 
държавите-членки по отношение на 
междуправителствените 
споразумения, Комисията, не по-късно 
от една година след представяне на 
доклада, представя, ако е уместно, 
преразглеждане или допълнително 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

В предложението не се споменава изрично какво следва да бъде направено, ако в 
оценката бъде направено заключението, че инструментът не е спомогнал за
постигането на поставената цел. На Комисията следва да бъде даден ясен мандат и 
задължение да разреши това положение и да предприеме съответни правни действия 
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чрез преразглеждане на решението или чрез предложение за допълнителен 
инструмент.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Устойчивите и сигурни доставки на енергия са важни за поддържането на предсказуема 
икономическа среда за гражданите и промишления отрасъл в Европейския съюз. Най-
добрият начин за гарантиране на надеждността на енергийните доставки е чрез един 
функциониращ пазар на енергията. Въвеждането на третия енергиен пакет е спомогнал 
за продължаването на усилията на ЕС за освобождаване на пазара на енергия. 
Множество държави-членки са отделили производството на енергия от преноса, което е 
позволило навлизането на нови участници на пазара на енергийни доставки. Третият 
енергиен пакет е отстранил бариерите за навлизане на енергийния пазар и е спомогнал 
значително за нарастването на неговата ликвидност. Въпреки че вторият и третият 
енергийни пакети все още не са приложени изцяло, резултатите, постигнати в 
държавите-членки, които са ги въвели, са обнадеждаващи. Въпреки това не изчезва 
уязвимостта, свързана с външни фактори. Европейският съюз внася над 60 % от своя 
газ и над 80 % от своя нефт. За съжаление тази тенденция на увеличаване на вноса се 
запазва.

След кризата, свързана с доставките на газ през 2009 г., беше сторено много за 
подобряване на сигурността на енергийните доставки за енергийния пазар на ЕС. 
Газовата криза разкри слаби звена в системите на ЕС за енергийни доставки. Бързото 
приемане на Регламент № 994/2009 предостави на Съюза определен набор инструменти 
за борба срещу прекъсване на доставките на газ в бъдеще. Газовата криза разкри 
участъците с недостатъчен капацитет и недостатъците на системата на ЕС за доставки 
на газ и вече са предприети първите стъпки за тяхното отстраняване. Въпреки това 
продължават да бъдат налице предизвикателства по отношение на осигуряването за 
потребителите в ЕС на доставки на конкурентни цени. Междуправителствените 
споразумения в енергийната област между държави-членки и трети държави са едно от 
тези предизвикателства.

Както е залегнало в Договора за Европейския съюз, цел не енергийната политика на 
Съюза е осигуряването на функциониращ и надежден енергиен пазар. Понякога 
определени държави-членки сключват споразумения с трети държави, които биха 
могли да окажат въздействие върху правилното функциониране на вътрешния пазар на 
енергия. Въпреки че в повечето случаи договорите за доставки на енергия се сключват 
между търговски субекти, се наблюдават случаи, когато от дадена държава-членка се 
изисква помощ под формата на междуправителствено споразумение. Тези случаи 
засягат разработването на газопреносна инфраструктура, за което се изискват 
едромащабни инвестиции. За да бъде предоставена на доставчиците от трети държави 
гаранция за предсказуемостта и надеждността на правния режим, се сключва 
междуправителствено споразумение. Възможно е понякога третата държава да цели да 
обвърже държавата-членка с цел осигуряване на търговски договор или за осигуряване 
на монополно положение по отношение на енергийните доставки чрез определена 
инфраструктура.

С цел избягване на нарушенията на правилата на вътрешния пазар на енергия е 
необходима засилено сътрудничество между държавите-членки по отношение на 
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междуправителствените споразумения в областта на енергетиката. Информацията 
относно тези междуправителствени споразумения следва да бъде споделяна между 
държавите-членки, а Комисията трябва да бъде осведомена относно съществуващи 
договори или продължаващи преговори. Комисията може да предостави на държавите-
членки експертен опит и съгласуване на съвместните усилия за гарантиране на спазване 
на правилата на вътрешния пазар в случаите с междуправителствени споразумения. 
Поради това е необходимо на Комисията да бъдат представяни за оценка 
междуправителствените споразумения, които оказват въздействие върху вътрешния 
пазар на енергия. С цел избягване на двойното отчитане пред Комисията следва да се 
подчертае, че междуправителствените споразумения, които вече са били оповестени в 
съответствие с Регламент № 994/2009 г., не трябва да бъдат оповестявани отново. 
Същото следва де се прилага и в обратния случай.

Опитът сочи, че участието на Комисията в преговорите с трети страни може да оказва 
положително въздействие върху изхода от преговорите. Поради тази причина трябва да 
бъде разширено правото на Комисията да участва в преговорите. Присъствието на 
Комисията би спомогнало за постигането на резултат, който е в съответствие с 
правилата на вътрешния пазар, като по този начин на дружествата се дава яснота, че 
определен договор е в съответствие със законодателството на ЕС. Дружествата се 
нуждаят от гаранции, че междуправителственото споразумение не води до нарушение 
на правото на ЕС и че то няма да бъде причина за образуване на производство за 
нарушения, изходът от който би бил свързан с големи разходи за дружеството. По-
голямото участие на Комисията следва да улесни спазването на правилата на 
вътрешния пазар и по този начин да доведе до повишаване на правната сигурност за 
участниците на пазара.

Следва да бъде подчертано, че спазването на препоръките, направени от Комисията, 
остава правомощие на държавите-членки. Цел на настоящия законодателен акт е 
гарантирането на по-голяма прозрачност на междуправителствените споразумения в 
областта на енергетиката, сключени от държавите-членки, и да бъде гарантирано, че 
държавите-членки са осведомени относно съответствието или несъответствието на 
споразумението с правилата на вътрешния пазар. Комисията ще трябва да разработи 
стандартни необвързващи клаузи, които държавите-членки ще бъдат насърчавани да 
използват. Тези клаузи ще гарантират, че с междуправителственото споразумение не се 
нарушава правото на ЕС.

Настоящото законодателство не засяга споразумения между търговски субекти, с 
изключение на случаите, когато те са част от междуправителствено споразумение. 
Междудържавните споразумения обикновено не следва да включват дружества, но 
поради особеното естество на предмета на дейност е възможно енергийни дружества да 
бъдат част от междуправителствено споразумение. Предложението съдържа съответни 
гаранции за дружествата, че тяхната всекидневна дейност не ще бъде засегната от това 
решение. В допълнение към това, за да бъде гарантирано непредаването на търговска 
информация на други държави-членки, е необходимо да бъде допълнително уточнено 
какъв вид информация може да бъде обозначена като поверителна. Това би осигурило 
съответни предпазни механизми за дружествата.

Споразуменията, които засягат дадена област на споделена компетентност между 
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Съюза и държавите-членки, трябва да бъдат в съответствие с правото на Съюза. 
Държавите-членки се приканват да предприемат необходимите действия за 
отстраняване на несъответствията, установени в междуправителствените споразумения 
с трети държави в областта на енергетиката. Това е необходимо за осигуряването на 
правилното функциониране и на сигурността на вътрешния пазар на енергия в ЕС.


