
 

 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0327 

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките 

за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 

(COM(2016)0052), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента 

(C8-0035/2016), 

— като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното 

правно основание, 

— като взе предвид член 294, параграф 3 и член 194, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 

относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от 

Федералния съвет на Република Австрия и Народното събрание на Република 

България, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на 

принципа на субсидиарност, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 

22 септември 2016 г.1, 

— след консултация с Комитета на регионите, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 10 май 2017 г. 

ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в 

съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, 

                                                 
1  OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 70. 



 

 

— като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и 

становищата на комисията по външни работи и на комисията по регионално развитие 

(A8-0310/2016), 

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

2. приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция; 

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета 

и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0030 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2017 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на 

Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за 

отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

2017/1938.) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТА  

Комисията приветства механизмите за сътрудничество, включени в член 16 от предлагания 

регламент, тъй като тези механизми са важен инструмент за осигуряването на съгласуваност 

на плановете за превантивни действия и действия при извънредни ситуации с договорните 

страни в Енергийната общност. 

Комисията изтъква важното значение на реалното гарантиране, че договорните страни в 

Енергийната общност не трябва да въвеждат мерки, които биха се отразили неблагоприятно 

на ситуацията по сигурността на снабдяването в ЕС и неговите държави членки, и съответно 

на реципрочното.  

В това отношение Комисията, без да се засяга нейното първоначално предложение от 

16 февруари 2016 г., ще обмисли да предложи своевременно на Съвета препоръка по 

член 218 от ДФЕС за преговори за изменения в Договора за създаване на Енергийна 

общност, с цел да се въведе подходяща нормативна уредба и механизми, даващи възможност 

да се прилагат избрани разпоредби на горепосочения регламент, както и на други съответни 

части от законодателството на ЕС в енергийната област, в отношенията между ЕС и неговите 

държави членки, от една страна, и договорните страни в Енергийната общност, от друга 

страна, така че да се осигури реално прилагане на засилената нормативна уредба за 

сигурността на доставките на газ. 

 


