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Изменение 201
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация.

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация, която 
включва минимум следното:
а) електроенергията, доставена на 
територията на искащата държава 
членка;
б) всички други съответни и разумни 
разходи, възникнали при оказването 
на солидарност, включително ако е 
приложимо, разходите за мерките, 
които може да са били взети 
предварително;
в) възстановяването на разходите за 
всички обезщетения, произтичащи 
от съдебни производства, 
арбитражни производства или сходни 
производства и разрешаване на 
конфликти, и разходите, свързани с 
тези производства, в които участва 
държавата членка, предоставяща 
солидарност, спрямо образуванията, 
участващи в предоставянето на 
такава солидарност.
Не по-късно от 1 декември 2019 г. 
държавите членки приемат 
технически, правни и финансови 
мерки, необходими за прилагането на 
настоящия параграф. Тези мерки 
могат да предвиждат практическите 
условия и реда за бързото плащане.

Or. es
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Изменение 202
Ангелика Млинар, Павел Теличка, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация.

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на разумна компенсация, 
която покрива минимум разходите за 
доставената електроенергия на 
територията на искащата държава 
членка и всички други съответни 
разходи, възникнали при 
предоставянето на помощта, 
включително, ако е приложимо, 
подготовката за помощ без 
действително задействане;

Or. en

Обосновка

Следва да се включи определение на минималните изисквания за разумна компенсация, 
съобразено с изискванията, използвани в Регламента относно сигурността на 
доставките на газ.

Изменение 203
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация.

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването при зачитане на 
правомощията на държавите членки 
и автономността на националните 
органи. Такава помощ подлежи на 
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компенсация.

Or. it

Изменение 204
Ребека Хармс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация.

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в
електроснабдяването. Такава помощ 
подлежи на компенсация в 
съответствие с принципите, 
установени съгласно член 7а от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да бъдат избегнати разногласия във връзка с компенсациите, принципите на 
подобни компенсации следва да бъдат установени от неутрална агенция на 
равнището на ЕС – АСЕР. Това е необходимо и с цел съгласуваност с предходни 
изменения, в които се определя ролята на АСЕР при хармонизирането на списъците на 
защитени клиенти в държавите членки.

Изменение 205
Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 
Бермехо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 

2. Когато е необходимо, държавите 
членки следва взаимно да си предлагат 
помощ за предотвратяване или 
смекчаване на криза в 
електроснабдяването. Такава помощ 
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подлежи на компенсация. подлежи на справедлива компенсация, 
която взема предвид финансовия 
капацитет на държавите членки.

Or. en

Изменение 206
Ашли Фокс, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Непазарни мерки могат да 
бъдат задействани в кризисна 
ситуация само след изчерпване на
всички възможности, които пазарът 
предоставя. Те не трябва неоправдано да 
изкривяват конкуренцията и 
резултатното функциониране на пазара 
на електроенергия. Тези мерки следва да 
са необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.

2. Непазарни мерки се задействат
в кризисна ситуация само след като 
има вероятност да бъдат изчерпани 
или вече са изчерпани всички 
възможности, които пазарът предоставя, 
и когато продължаването на 
пазарните дейности може да доведе 
до допълнително влошаване на 
кризисната ситуация. Те не трябва 
неоправдано да изкривяват 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.

Or. en

Изменение 207
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация само 
след изчерпване на всички 
възможности, които пазарът предоставя. 
Те не трябва неоправдано да изкривяват 

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация само 
след изчерпване на всички 
възможности, които пазарът предоставя. 
Те не трябва неоправдано да изкривяват 
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конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.

конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.
Засегнатите участници на пазара се 
уведомяват надлежно при първа 
възможност, ако се прилагат 
непазарни мерки.

Or. en

Обосновка

Прозрачността е от решаващо значение за наличието на добре функциониращи 
пазари на електроенергия. Участниците на пазара трябва да бъдат надлежно 
уведомени за използването на непазарни мерки, като например съкращаване на 
наличната преносна способност, или на непазарно повторно диспечиране.

Изменение 208
Ребека Хармс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация само 
след изчерпване на всички 
възможности, които пазарът предоставя. 
Те не трябва неоправдано да изкривяват 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация като 
крайна мярка само след изчерпване на 
всички възможности, които пазарът 
предоставя. Те не трябва неоправдано да 
изкривяват конкуренцията и 
резултатното функциониране на пазара 
на електроенергия. Тези мерки следва да 
са необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни и 
изцяло да вземат предвид 
принципите, установени съгласно 
член 7а от настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Целта на изменението е да се подсили текстът на параграфа и да се подчертае 
необходимостта от въздържане във възможно най-голяма степен от прилагането на 
непазарни мерки.

Изменение 209
Масимилиано Салини, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация само 
след изчерпване на всички 
възможности, които пазарът предоставя. 
Те не трябва неоправдано да изкривяват 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.

2. Непазарни мерки могат да бъдат 
задействани в кризисна ситуация само 
след изчерпване на всички 
възможности, които пазарът предоставя. 
Те не трябва неоправдано да изкривяват 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
недискриминационни и временни.
Когато бъдат задействани, те следва 
да подлежат на компенсация.

Or. en

Изменение 210
Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Непазарни мерки могат да 
бъдат задействани в кризисна 
ситуация само след изчерпване на 
всички възможности, които пазарът 
предоставя. Те не трябва неоправдано 
да изкривяват конкуренцията и 
резултатното функциониране на пазара 
на електроенергия. Тези мерки следва да 
са необходими, пропорционални, 

2. Когато функционирането на 
пазара може да застраши 
решаването на кризата, се 
задействат непазарни мерки. Те не 
трябва неоправдано да изкривяват 
конкуренцията и резултатното 
функциониране на пазара на 
електроенергия. Тези мерки следва да са 
необходими, пропорционални, 
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недискриминационни и временни. недискриминационни и временни.

Or. en

Изменение 211
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съкращаване на трансакциите, 
включително съкращаване на вече 
разпределена междузонова преносна 
способност, ограничаване на 
предоставянето на междузонова 
преносна способност за разпределение
или ограничаване на предоставянето на 
графици следва да се предприема само в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 14, параграф 2 на Регламента за 
електроенергията [предложеният 
регламент за електроенергията] и 
правилата, приети за конкретизиране на 
това предоставяне.

3. Съкращаване на трансакциите, 
включително съкращаване на вече 
разпределена междузонова преносна 
способност, ограничаване на 
предоставянето на междузонова 
преносна способност за разпределяне
или ограничаване на предоставянето на 
графици следва да се предприема само в 
съответствие с правилата, посочени в
член 14, параграф 2 от Регламента за 
електроенергията [предложеният 
регламент за електроенергията], член 72 
от Регламент (ЕС) 2015/1222 на 
Комисията за установяване на насоки 
относно разпределянето на 
преносната способност и
управлението на претоварването, 
както и с правилата, приети за 
конкретизиране на това предоставяне.

Or. en

Обосновка

С цел да се поясни, че и в други параграфи от член 14 се разглежда разпределянето на 
преносната способност, например параграф 3 гласи, че: „На участниците на пазара 
се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или 
на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци“. Важно е също така 
да се добави бележка, препращаща към Регламента относно разпределянето на 
преносната способност и управлението на претоварването.

Изменение 212
Ангелика Млинар, Павел Теличка, Каролина Пунсет
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възможно най-скоро и не по-
късно от шест седмици след обявяване
на кризисна ситуация в 
електроснабдяването съответните 
компетентни органи, при консултиране 
с техния национален регулаторен орган
(когато той не е компетентния орган) 
представят на Групата за координация в 
областта на електроенергетиката и на 
Комисията доклад за оценка.

1. Възможно най-скоро и не по-
късно от шест седмици след
прекратяването на кризисна ситуация 
в електроснабдяването съответните 
компетентни органи, при консултиране 
с техния национален регулаторен орган
(когато той не е компетентният
орган), представят на Групата за 
координация в областта на 
електроенергетиката и на Комисията
подробен доклад за оценка.

Or. en

Изменение 213
Ашли Фокс, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на помощта, 
предоставена на или получена от 
съседни държави членки и държави 
извън ЕС;

г) описание на помощта,
подготвена, предоставена на или 
получена от съседни държави членки и 
държави извън ЕС;

Or. en

Изменение 214
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването и
ефектът на предприетите мерки върху 

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването, ефектът 
на предприетите мерки върху 
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електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия и равнището на ръчно 
изключване на товари (включително 
сравнение между равнищата на 
доброволно и на принудително 
изключване на товари);

електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия и равнището на ръчно 
изключване на товари (включително 
сравнение между равнищата на 
доброволно и на принудително 
изключване на товари), и мерките, 
наложени на заинтересованите 
участници, като производители и 
доставчици на електроенергия и други 
съответни участници на пазара;

Or. en

Обосновка

Въпреки че списъкът се въвежда с израза „по-конкретно“, икономическото влияние 
върху производителите и другите доставчици на услуги (за оптимизация на 
потреблението и съхранение) от мерките, предприети по време на кризисни ситуации, 
следва да бъде посочено изрично (не само цената на енергията, но и други 
въздействия, като например пускането в експлоатация на съоръжение без спазване на
подредбата на офертите, деоптимизация на производството или програми за 
поддръжка и т.н.).

Изменение 215
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването и 
ефектът на предприетите мерки върху 
електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия и равнището на ръчно 
изключване на товари (включително 
сравнение между равнищата на 
доброволно и на принудително 
изключване на товари);

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването и 
ефектът на предприетите мерки върху 
електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия, съкращаването на 
наличната или разпределената 
междузонова преносна способност и
равнището на ръчно изключване на 
товари (включително сравнение между 
равнищата на доброволно и на 
принудително изключване на товари);

Or. en
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Обосновка

Необходима е максимална прозрачност с цел функциониране на вътрешния пазар на 
електроенергия.

Изменение 216
Ашли Фокс, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването и 
ефектът на предприетите мерки върху 
електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия и равнището на ръчно 
изключване на товари (включително 
сравнение между равнищата на 
доброволно и на принудително 
изключване на товари);

д) икономическото влияние на 
кризата в електроснабдяването, 
икономическото влияние върху 
производителите на електроенергия и 
ефектът на предприетите мерки върху 
електроенергийния сектор, по-
конкретно обемите непредоставена 
електроенергия и равнището на ръчно 
изключване на товари (включително 
сравнение между равнищата на 
доброволно и на принудително 
изключване на товари);

Or. en

Изменение 217
Ребека Хармс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) задълбочена обосновка на 
използването на непазарни мерки в 
случаите, в които се прилагат такива 
мерки;

Or. en
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Обосновка

Задължението за обосноваване на използването на непазарни мерки ще действа като 
допълнителен възпиращ фактор за държавите членки да използват такива мерки.

Изменение 218
Ребека Хармс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) актуализиран план за действие 
в случай на криза, дължаща се на 
структурни слабости на системата.

Or. en

Изменение 219
Ангелика Млинар, Павел Теличка, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните компетентни органи 
представят на Групата за координация в 
областта на електроенергетиката 
резултатите от оценката.

4. Съответните компетентни органи 
представят на Групата за координация в 
областта на електроенергетиката 
резултатите от оценката, като тези 
резултати се отразяват в 
актуализациите на плановете за 
готовност за справяне с рискове.

Or. en

Изменение 220
Ребека Хармс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните компетентни органи 
представят на Групата за координация в 
областта на електроенергетиката 
резултатите от оценката.

4. Съответните компетентни органи 
представят на Групата за координация в 
областта на електроенергетиката и на 
съответното макрорегионално 
партньорство резултатите от оценката.

Or. en

Изменение 221
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за регламент
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a

3. Групата за координация в областта 
на електроенергетиката публикува 
препоръки съгласно правилника, 
приет единодушно от Групата.

Or. en

Изменение 222
Ашли Фокс, Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество с договарящите се 
страни от Енергийната общност

Сътрудничество с договарящите се 
страни от Енергийната общност и с 
трети държави

Or. en

Изменение 223
Ашли Фокс, Ханс-Олаф Хенкел
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приканват се държавите членки и 
договарящите се страни от Енергийната 
общност да си сътрудничат тясно в 
процеса на определяне на сценарии при 
кризи в електроснабдяването и за 
изготвянето на планове за готовност за 
справяне с рискове, така че да не се 
предприемат такива мерки, които 
застрашават сигурността на доставките 
за държавите членки, за договарящите 
се страни или за Съюза. В това 
отношение договарящите се страни от 
енергийната общност могат да 
участват в Групата за координация в 
областта на електроенергетиката при 
покана от страна на Комисията във 
връзка с всички въпроси, които ги 
засягат.

Приканват се държавите членки и 
договарящите се страни от Енергийната 
общност, както и трети държави,
свързани с електроенергийната 
мрежа на ЕС, да си сътрудничат тясно 
в процеса на определяне на сценарии 
при кризи в електроснабдяването и за 
изготвянето на планове за готовност за 
справяне с рискове, така че да не се 
предприемат такива мерки, които 
застрашават сигурността на доставките 
за държавите членки, за договарящите 
се страни, за третите държави или за 
Съюза. В това отношение договарящите 
се страни от Енергийната общност и 
когато е уместно, други трети 
държави могат да участват в Групата за 
координация в областта на 
електроенергетиката при покана от 
страна на Комисията във връзка с 
всички въпроси, които ги засягат.

Or. en

Изменение 224
Ангелика Млинар, Павел Теличка, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приканват се държавите членки и
договарящите се страни от Енергийната 
общност да си сътрудничат тясно в 
процеса на определяне на сценарии при 
кризи в електроснабдяването и за 
изготвянето на планове за готовност за 
справяне с рискове, така че да не се 
предприемат такива мерки, които 
застрашават сигурността на доставките 

Приканват се държавите членки,
договарящите се страни от Енергийната 
общност, държавите от ЕИП и 
Швейцария да си сътрудничат тясно в 
процеса на определяне на сценарии при 
кризи в електроснабдяването и за 
изготвянето на планове за готовност за 
справяне с рискове, така че да не се 
предприемат такива мерки, които 
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за държавите членки, за договарящите 
се страни или за Съюза. В това 
отношение договарящите се страни от 
енергийната общност могат да 
участват в Групата за координация в 
областта на електроенергетиката при 
покана от страна на Комисията във 
връзка с всички въпроси, които ги 
засягат.

застрашават сигурността на доставките 
за държавите членки, за договарящите 
се страни или за региона. В това 
отношение договарящите се страни от 
Енергийната общност, държавите от 
ЕИП и Швейцария могат да участват в 
Групата за координация в областта на 
електроенергетиката при покана от 
страна на Комисията във връзка с 
всички въпроси, които ги засягат.

Or. en

Изменение 225
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 10, 
параграф 3, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [OPOCE вписва датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 10, параграф 3, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
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Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество30.

5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

_________________

30 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 226
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 2. Правомощията да приема
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делегирани актове, посочено в член 10, 
параграф 3, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [OPOCE вписва датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].

делегираните актове, посочени в 
член 10, параграф 3, се предоставят на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [ХХ.ХХ.ХХХХ г.]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия не по-късно 
от шест месеца преди края на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощията се подновява 
автоматично за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие с член 24.

Or. de

Изменение 227
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент, на Съвета и на Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. de

Изменение 228
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Приложение I – част 3 – точка 3.1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) опишете мерките за смекчаване 
на кризисни ситуации в 
електроснабдяването, по-конкретно 
мерки от страна на търсенето и от 
страна на предлагането, като посочите 
при какви обстоятелства могат да се 

в) опишете мерките за смекчаване 
на кризисни ситуации в 
електроснабдяването, по-конкретно 
мерки от страна на търсенето, от 
страна на мрежата и от страна на 
предлагането, като посочите при какви 
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използват тези мерки, по-специално 
фактора, задействащ всяка мярка. 
когато се предвиждат непазарни мерки, 
те трябва да бъдат подходящо 
обосновани в светлината на 
изискванията, посочени в член 15;

обстоятелства могат да се използват 
тези мерки, по-специално фактора, 
задействащ всяка мярка. Когато се 
предвиждат непазарни мерки, те трябва 
да бъдат подходящо обосновани в 
светлината на изискванията, посочени в 
член 15;

Or. en

Изменение 229
Ангелика Млинар, Павел Теличка

Предложение за регламент
Приложение І – част 3 – точка 3.1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) опишете националните мерки, 
необходими за въвеждането и 
прилагането на регионалните мерки, 
съгласувани по реда на член 12.

Or. en

Изменение 230
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответните организации, 
представляващи интересите на 
битовите потребители;

заличава се

Or. en

Обосновка

Консултацията с този вид организации (представляващи интересите на битовите 
потребители), ако въобще съществуват такива организации, от наша гледна точка е 
ненужно трудна и в много случаи почти невъзможна. Отговорността на държавите 
членки по отношение на техните граждани в областта на сигурността на



PE610.658v01-00 20/21 AM\1134266BG.docx

BG

доставките на електрическа енергия е незаменима. Сигурността на доставките на 
електрическа енергия се олицетворява от участието на държавата (компетентния 
орган) и националния регулаторен орган.

Изменение 231
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните организации, 
представляващи интересите на 
промишлените потребители на 
електроенергия, включително 
предприятията за природен газ;

в) съответните организации, 
представляващи интересите на 
промишлените потребители на 
електроенергия;

Or. es

Изменение 232
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) операторите на преносни и 
разпределителни системи.

Or. en

Изменение 233
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Приложение І – част 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочете датите за 
ежегодните регионални (ако е 
приложимо — и национални) 
симулации в реално време за реагиране
при кризисни ситуации в 

заличава се
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електроснабдяването;

Or. en

Обосновка

Изискваните описания на процедурите и действията при криза в 
електроснабдяването, както са определени в образеца за план за готовност за 
справяне с рискове в приложението, са административно ненужно подробни по 
отношение на изискваните консултации. Изискването за ежегодна проверка на 
плановете за готовност за справяне с рискове е ненужно от практическа гледна 
точка. Плановете трябва да се актуализират, но ежегодната проверка ще доведе 
само до ненужна допълнителна административна тежест без никакво положително 
въздействие.
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