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8.12.2015 A8-0341/21 

Изменение  21 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава необходимостта от по-

голяма прозрачност на свързаните с 

енергетиката споразумения, която би 

могла да бъде постигната чрез 

укрепване на ролята на Комисията в 

преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, по-специално 

като се постави изискване за участие 

на Комисията във всички преговори 

като наблюдател с цел засилване на 

позицията на отделните държави 

членки по отношение на доставчик 

от трета държава, който участва в 

преговорите, за да се намалят 

рисковете от злоупотреба с 

господстващо положение от страна 

на един от доставчиците; отбелязва, 

освен това, че Комисията следва да 

извършва предварителни и 

последващи оценки, при същевременно 

пълно зачитане на чувствителната в 

търговско отношение информация, и 

да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ, клаузите за местоназначение и 

„вземай или плащай“, обвързването 

на механизма за определяне на цената 

на газа с индексацията на нефта или 

клаузи, забраняващи на трета страна 

да обвързва енергийните доставки с 

21. подчертава необходимостта от по-

голяма прозрачност на 

междуправителствените 
споразумения в областта на 

енергетиката, включващи една или 

повече държави членки и трети 

държави; припомня, че по силата на 

член 13, параграф 6, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 994/2010/ЕС при 

сключването на нови 

междуправителствени споразумения с 

трети държави, които имат отражение 

върху изграждането на газовата 

инфраструктура и доставките на газ, от 

държавите членки се изисква да 

уведомяват Комисията, така че 

Комисията да може да оценява 

ситуацията по отношение на 

сигурността на доставките на равнище 

на ЕС; 
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предоставяне на преференциален 

достъп до инфраструктурата за 

пренос на енергия в ЕС; припомня, че 

по силата на член 13, параграф 6, буква 

а) от Регламент (ЕС) № 994/2010/ЕС при 

сключването на нови 

междуправителствени споразумения с 

трети държави, които имат отражение 

върху изграждането на газовата 

инфраструктура и доставките на газ, от 

държавите членки се изисква да 

уведомяват Комисията, така че 

Комисията да може да оценява 

ситуацията по отношение на 

сигурността на доставките на равнище 

на ЕС; призовава Комисията да 

включи строги разпоредби за 

предварителна оценка относно 

търговските договори за доставка на 

газ при преразглеждането на 

Регламента за сигурността на 

доставките на газ; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Изменение  22 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подчертава, че Комисията ще бъде 

информирана относно всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави, в съответствие с Решение № 

994/2012/ЕС за създаване на механизъм 

за обмен на информация във връзка с 

междуправителствени споразумения 

между държавите членки и трети 

държави в областта на енергетиката, 

преди подписването им, за да се 

гарантира, че те са в съответствие със 

законодателството на ЕС, по-специално 

с третия енергиен пакет, и не 

застрашават сигурността на 

енергийните доставки на ЕС; 

подчертава, че този процес на 

обсъждане и консултации трябва да 

служи като инструмент за укрепване 

на преговорните позиции на 

държавите – членки на ЕС, и 

дружествата, при същевременно 

пълно зачитане на чувствителната 

търговска информация; счита, че този 

процес на обсъждане и консултации 

следва по никакъв начин да не засяга 

същността и съдържанието на тези 

споразумения, а да гарантира, че те са 

в съответствие със съответното 

право на Съюза и са в интерес на 

дружествата и държавите членки; 

22. подчертава, че Комисията ще бъде 

информирана относно всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави, в съответствие с Решение № 

994/2012/ЕС за създаване на механизъм 

за обмен на информация във връзка с 

междуправителствени споразумения 

между държавите членки и трети 

държави в областта на енергетиката, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС и не 

застрашават сигурността на 

енергийните доставки на ЕС; 

подчертава, че този процес на 

обсъждане и консултации трябва да 

зачита напълно чувствителната 

търговска информация; счита, че този 

процес на обсъждане и консултации 

следва по никакъв начин да не засяга 

същността и съдържанието на тези 

споразумения; 
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призовава Комисията да преразгледа 

Решение № 994/2012/ЕС с оглед 

съответно укрепване на 

информационния механизъм и 

засилване на ролята на Комисията; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Изменение  23 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава Комисията да разработи 

за целия ЕС действия за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия, да 

наблюдава степента на диверсификация 

на вноса и да публикува редовни 

доклади за напредъка в тази връзка; 

25. призовава държавите членки да 

публикуват редовни доклади за 

напредъка по отношение на 

намаляването на зависимостта от вноса 

на енергия; призовава Комисията да 

наблюдава степента на диверсификация 

на вноса и да публикува редовни 

доклади за напредъка в тази връзка; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Изменение  24 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. счита, че Съюзът може да повиши 

енергийната си сигурност и да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез повишаване 

на енергийната ефективност и 

пълноценно използване на европейските 

източници на енергия, в съответствие с 

целите на ЕС по отношение на 

енергийната сигурност, околната 

среда и климата, както и 
законодателството в областта на 

здравето и безопасността, при отчитане 

особеностите на държавите членки по 

отношение на техните енергийни 

миксове, при избягване на ненужната 

регулаторна тежест и при зачитане на 

принципа на пропорционалност; 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която допринася 

за енергийната сигурност и 

климатичните цели, да бъде 

подлагано(а) на дискриминация по 

принцип; 

28. счита, че Съюзът може да повиши 

енергийната си сигурност и да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез повишаване 

на енергийната ефективност и 

пълноценно използване на европейските 

източници на енергия, в съответствие 

със законодателството в областта на 

здравето и безопасността, при отчитане 

особеностите на държавите членки по 

отношение на техните енергийни 

миксове, при избягване на ненужната 

регулаторна тежест и при зачитане на 

принципа на пропорционалност; 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която допринася 

за енергийната сигурност и 

климатичните цели, да бъде 

подлагано(а) на дискриминация по 

принцип; в този контекст счита, че 

Комисията следва да проучи 

потенциалните несъответствия и 

взаимни противоречия между 

плановете за енергийна сигурност и 

СТЕ; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Изменение  25 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се привлекат 

инвестиции за ключови проекти за 

енергийна инфраструктура, научни 

изследвания и иновации в енергийна 

ефективност, възобновяеми енергийни 

източници и развиване на вътрешния 

капацитет на Европа с оглед постигане 

на целите за 2030 г. по отношение на 

климата и енергетиката, въз основа 

на подход, отчитащ съотношението 

разходи/ползи, който да е технологично-

неутрален и да определя като приоритет 

интернализирането на външните 

разходи; 

29. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се привлекат 

инвестиции за ключови научни 

изследвания и иновации в енергийна 

ефективност, възобновяеми енергийни 

източници и развиване на вътрешния 

капацитет на Европа въз основа на 

подход, отчитащ съотношението 

разходи/ползи, който да е технологично-

неутрален и да определя като приоритет 

интернализирането на външните 

разходи; счита, че за да се постигне 

тази цел, Комисията следва да запази 

освобождаванията, предвидени в 

ДПФИ І, и призовава Комисията да се 

въздържа от определяне на 

енергийните дружества като 

финансови дружества, както е 

предвидено в ДПФИ ІІ; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Изменение  26 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. припомня, че енергийните пазари се 

различават от финансовите пазари по 

основните материални активи, чрез 

които се премахва системният риск в 

енергийния сектор; счита, че във връзка 

с това е необходимо да се прилага 

финансово регулиране, което да 

включва и енергийния сектор, без да се 

нарушава развитието на добре 

функциониращия вътрешен енергиен 

пазар; 

48. припомня, че енергийните пазари се 

различават от финансовите пазари по 

основните материални активи, чрез 

които се премахва системният риск в 

енергийния сектор; счита, че във връзка 

с това е необходимо да се прилага 

финансово регулиране, което да 

включва и енергийния сектор, без да се 

нарушава развитието на добре 

функциониращия вътрешен енергиен 

пазар; изтъква съществуващите 

тръжни зони, които изпълняват тези 

критерии и настоятелно призовава 

Комисията да ги раздели; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Изменение  27 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. призовава Комисията да разпределя 

повече финансови средства на 

Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (ACER) и 

подчертава, че следва да ѝ бъде 

разрешено да наеме допълнителен 

персонал, за да се даде възможност за 

пълен и ефективен мониторинг на 

енергийните пазари за гарантиране на 

неприкосновена и прозрачна търговия с 

енергия и изпълнение на Регламента 

относно интегритета и прозрачността на 

пазара за търговия на едро с енергия 

(REMIT) като предпоставка за 

правилното функциониране на 

вътрешния енергиен пазар на ЕС; 

отбелязва, че правомощията на ACER 

следва да се засилят спрямо 

Европейската мрежа на операторите 

на преносни системи за 

електроенергия (ENTSO-E), 

Европейската мрежа на операторите 

на преносни системи за газ (ENTSO-G) 

и други органи с основни функции на 

равнището на ЕС, за да се гарантира, 

че тя може да изпълнява задачите си, 

определени в съответното 

законодателство на ЕС, и счита, че 

агенцията следва да се ангажира със 

сдружения, представляващи 

операторите на разпределителни 

52. призовава Комисията да разпределя 

подходящи финансови средства на 

Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (ACER) и 

подчертава, че следва да ѝ бъде дадена 

възможност да изпълнява задачата си 

за пълен и ефективен мониторинг на 

енергийните пазари за гарантиране на 

неприкосновена и прозрачна търговия с 

енергия и изпълнение на Регламента 

относно интегритета и прозрачността на 

пазара за търговия на едро с енергия 

(REMIT) като предпоставка за 

правилното функциониране на 

вътрешния енергиен пазар на ЕС; 

отбелязва, че правомощията на ACER 

следва да се преразгледат, за да се 

гарантира, че задачите ѝ, определени в 

съответното законодателство на ЕС, не 

са в противоречие на преките ползи за 

производителите и потребителите, 

нито пък подкопават 

трансграничните енергийни пазари; 

освен това счита, че преди да се 

предприемат действия във връзка със 

становище на ACER , следва да се 

вземат предвид по-широките 

контекст и последици от такива 

решения, а не да се анализира 

потенциален проблем само въз основа 

на тясно определените задачи на 
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системи, организации на 

потребителите и други групи на 

гражданското общество; 

ACER; 

 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Изменение  28 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. изразява съжаление за това, че 

ENTSO-E и ENTSO-G са твърде 

зависими от отпускането на средства от 

националните оператори на преносни 

системи, което застрашава 

функционирането им като европейски 

органи; 

54. отбелязва, че ENTSO-E и ENTSO-G 

са твърде зависими от отпускането на 

средства от националните оператори на 

преносни системи; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Изменение  29 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. подчертава, че за да се увеличи 

енергийната солидарност при 

неотложни случаи и устойчивостта на 

сривове в доставките, газът и 

електроенергията трябва да могат да се 

изнасят по всяко време; отбелязва в тази 

връзка, че решенията на националните 

преносни оператори нанасят вреда на 

настоящите системи за трансграничен 

пренос; следователно призовава ACER 

да наблегне на този въпрос в годишния 

си мониторингов доклад за пазара; 

56. подчертава, че за да се увеличи 

устойчивостта на сривове в доставките, 

газът и електроенергията трябва да 

могат да се изнасят по всяко време; 

отбелязва в тази връзка, че решенията 

на националните преносни оператори 

нанасят вреда на настоящите системи за 

трансграничен пренос; счита обаче, че 

определени решения, взети от ACER в 

рамките на нейния мандат 

възпрепятстват успешните 

трансгранични преноси и 

трансрегионалните пазари; поради 

това счита, че ACER следва да 

отчита по-широките последици от 

своите решения; 

Or. en 
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Изменение  30 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 
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Предложение за резолюция 

Параграф 60 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 60а. счита, че държавите, които са 

постигнали тази цел, не следва да 

бъдат изкуствено възпрепятствани в 

техните усилия да дават пример за 

най-добра практика, като например 

австрийско-германската тръжна 

зона; 

Or. en 

 

 


