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ВЪТРЕШЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

С цел хармонизиране и либерализиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС в периода
от 1996 г. до 2009 г. са приети три поредни пакета от законодателни мерки: относно
достъп до пазарите, прозрачност и регулиране, защита на потребителите, подкрепа
за взаимна свързаност и адекватни нива на доставките. В резултат на тези мерки на
пазарите на държавите членки могат да навлизат нови доставчици на природен газ и
електроенергия, а промишлените потребители и домакинствата вече могат свободно
да избират своя доставчик. Други политики на ЕС, свързани с вътрешния енергиен
пазар, са насочени към сигурността на доставките на електроенергия, природен газ и
нефт, както и към развитието на трансевропейски мрежи за пренос на електроенергия
и природен газ.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Окончателното изграждане на вътрешния пазар на ЕС в енергийния сектор изисква:
премахване на множество пречки и търговски бариери; сближаване на данъчните и
ценовите политики и мерки по отношение на нормите и стандартите; както и уредба
за околната среда и безопасността. Целта е да се осигури функциониращ пазар със
справедлив достъп до него и висока степен на защита на потребителите, както и адекватни
нива на взаимна свързаност и производствен капацитет. Европейският съвет определи
краен срок за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.
Макар крайният срок да не бе изцяло спазен, беше постигнат напредък по отношение
на диверсификацията на доставчиците на енергия и трансграничната търговия с енергия
(COM(2014) 0634).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Либерализиране на пазарите на природен газ и електроенергия
През 90-те години на миналия век, когато повечето национални пазари за електроенергия
и природен газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз и държавите членки
решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. Първите директиви за
либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. (електроенергия) и 1998 г.
(природен газ), като трябваше да бъдат транспонирани в правните системи на държавите
членки до1998 г. (електроенергия) и 2000 г. (природен газ). Вторият енергиен пакет
беше приет през 2003 г. и директивите от него трябваше да бъдат транспонирани в
националното право от държавите членки до 2004 г., като някои разпоредби влязоха в сила
едва през 2007 г. Промишлените потребители и домакинствата вече имаха възможността
да избират своите доставчици на природен газ и електроенергия от по-широк кръг

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52014DC0634
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от конкуренти. През април 2009 г. беше приет трети законодателен пакет с цел по-
нататъшно либерализиране на вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, с който
бе изменен вторият законодателен пакет и който представляваше крайъгълен камък за
осъществяването на вътрешния енергиен пазар.
През февруари 2015 г. Комисията публикува съобщение относно пакета за енергиен
съюз, озаглавено „Пакет за енергиен съюз — Рамкова стратегия за устойчив
енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението
на климата“ (COM(2015) 0080). В пакета се заявява, че целта на енергийния
съюз е „да осигури на потребителите — домакинства и предприятия — сигурно,
устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване“. За да бъдат постигнати
тези цели, в пакета бяха определени пет взаимно подпомагащи се и тясно
взаимосвързани измерения: енергийна сигурност, солидарност и доверие; напълно
интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност, допринасяща за
намаляване на потреблението; декарбонизация на икономиката; и научни изследвания,
иновации и конкурентоспособност.
Както беше обявено в стратегията за енергийния съюз, Комисията представи пакет
от законодателни предложения за нова структура на енергийния пазар на ЕС на 30
ноември 2016 г. Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016) 0860)
има за цел осъществяването на енергийния съюз и обхваща енергийната ефективност,
възобновяемите енергийни източници, структурата на пазара за електроенергия,
сигурността на доставките на електроенергия и правилата за управление на енергийния
съюз.
Б. Регулиране на енергийния пазар
От март 2011 г. функционира пълноценно Европейската агенция за сътрудничество
между регулаторите на енергия (ACER) (Регламент (ЕО) № 713/2009). ACER отговаря
най-вече за насърчаване на сътрудничеството между националните регулаторни органи
на регионално и европейско равнище и за наблюдението на развитието на мрежата
и на вътрешните пазари на електроенергия и природен газ. Тя също така разполага
с компетентност за разследване на случаи на пазарна злоупотреба и да координира
с държавите членки прилагането на подходящи санкции. Държавите членки, обаче,
продължават да носят отговорност за налагането на санкции при установяване на
нарушения.
Като по-нататъшна стъпка бяха приети два регламента, с които се създават структури
за сътрудничество за Европейска мрежа от оператори на преносни системи (ЕМОПС):
един за електроенергията (EО/714/2009) и един за природния газ (EО/715/2009) изменен
с Решение на Комисията 2010/685/ЕС). ЕМОПС и ACER заедно изготвят подробни
правила за достъп до мрежите и технически кодекси и гарантират координацията при
експлоатация на мрежите чрез обмен на оперативна информация и разработване на общи
стандарти и процедури за безопасност и действие при аварийни ситуации. ЕМОПС
отговаря също така за изготвянето на всеки две години на десетгодишен инвестиционен
план за мрежите, който на свой ред се преразглежда от ACER.
Освен това Директива 2008/92/EО има за цел постигане на по-голяма прозрачност при
определяне на цените на природния газ и електроенергията за промишлени крайни
потребители, като задължава държавите членки да гарантират, че тези цени и системите
на ценообразуване ще бъдат съобщавани на Евростат два пъти годишно. През октомври
2011 г. ЕС прие Регламент (ЕС) 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52015DC0080
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за търговия на едро с енергия (REMIT), имащ за цел да осигури справедливи търговски
практики на европейските енергийни пазари.
В. Сигурност на доставките на електроенергия, природен газ и нефт
Директива 2005/89/EО установява мерки за гарантиране на сигурността на доставките
на електрическа енергия, за да обезпечи добро функциониране на вътрешния пазар
на електроенергия, адекватно равнище на свързаност между системите на държавите
членки, достатъчен производствен капацитет и баланс между търсенето и предлагането.
С оглед на изключителното значение на природния газ за снабдяването на Европейския
съюз с енергия и в отговор на руско-украинската газова криза през зимата на 2008—2009 г.
през 2010 г. беше приет Регламент (EС) № 994/2010 относно мерки за гарантиране на
сигурността на доставките на природен газ. Целта на регламента е да засили механизмите
за предотвратяване и реагиране на кризисни ситуации. С цел да се гарантира сигурността
на доставките Директива (2009/119/EО) задължава държавите членки да поддържат
минимални запаси от нефт, съответстващи на 90 дни среднодневен нетен внос или на 61
дни среднодневно местно потребление, в зависимост от това коя от двете стойности е
по-висока. В отговор на загрижеността относно доставките на газ от Русия през Украйна
Комисията публикува изготвената от нея европейска стратегия за енергийна сигурност
през май 2014 г. (COM(2014) 0330). Стратегията има за цел да гарантира постоянни
и достатъчно изобилни доставки на енергия за европейските граждани и европейската
икономика. В нея се определят мерки като повишаване на енергийната ефективност,
местно производство на енергия и доизграждане на липсващите инфраструктурни връзки,
така че по време на криза енергията да се пренасочва там, където тя е необходима.
Г. Трансевропейски енергийни мрежи (TEN-E)
Регламент (ЕС) № 347/2013 ЕО установява насоките за трансевропейските енергийни
мрежи, които определят проектите от общ интерес и приоритетните проекти сред
трансевропейските електроенергийни и газови мрежи. Проектите от общ интерес имат
приоритет при предоставяне на финансовата помощ, предвидена съгласно Регламент
(ЕО) № 2236/95. Бюджетът, отпускан за TEN-E е предназначен предимно за финансиране
на проучвания за осъществимост. Други инструменти също могат да се използват
за частично финансиране на инвестициите, например Европейските структурни и
инвестиционни фондове или Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).
Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта
на енергийната инфраструктура в Европейския съюз изисква от държавите членки
да нотифицират Комисията относно своите инвестиционни проекти в енергийната
инфраструктура.
В съобщението, озаглавено „Бюджет за Европа 2020“ (COM(2011) 0500), Комисията
предложи нов механизъм — Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) с цел финансиране
на приоритетни проекти в областта на енергетиката, транспортната и критичната цифрова
инфраструктура през периода 2014—2020 г. През ноември 2013 г. Парламентът подкрепи
постигнатото със Съвета споразумение относно бюджета за МСЕ, като за разработването
на проекти в областта на трансграничната европейска инфраструктура бяха заделени
5,12 милиарда евро (P7_TA/(2013)0463). Въз основа на насоките за енергийната
инфраструктура, приети през март 2013 г. от Съвета и Парламента (P7_TA(2013)0061), за
получаване на помощ от ЕС бяха подбрани редица проекти от общ интерес.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0463&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Чрез приемането на законодателния пакет за вътрешните енергийни пазари Парламентът
изрази силна подкрепа за отделянето на собствеността върху преносната инфраструктура
в електроенергийния сектор като най-ефективен инструмент за насърчаване по
недискриминиращ начин на инвестициите в инфраструктурата, гарантиране на
справедливи условия за достъп до мрежата на новите участници и прозрачност на пазара.
Парламентът подчерта също така значението на едно общо европейско виждане относно
средносрочните инвестиции (индикативен десетгодишен европейски план, фокусиран
върху взаимната свързаност); засилено сътрудничество между регулаторните органи,
държавите членки и операторите на преносни системи; и силен процес на хармонизиране
на условията за достъп до мрежата. По инициатива на Парламента специално внимание
беше отделено на правата на потребителите като част от постигнатото споразумение със
Съвета: в резолюциите се настоява за увеличаване на правата на потребителите (смяна
на доставчика, получаване на директна информация от „интелигентни“ измервателни
уреди и ефективно разглеждане на жалбите, отправени до енергиен „омбудсман“).
Парламентът постигна също така признаването на концепцията за „енергийна бедност“.
Той решително подкрепи създаването на ACER, подчертавайки, че на Агенцията трябва
да се предоставят необходимите правомощия за преодоляване на проблемите, които
не могат да бъдат разрешени от националните регулатори и които възпрепятстват
интегрирането и правилното функциониране на вътрешния пазар.
При приемането на насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура
(P7_TA(2013)0061) Парламентът призова за отделянето на особено внимание на
съоръженията за съхранение на енергия и необходимостта от гарантиране на стабилност
на европейските мрежи за електроенергия чрез включването на възобновяеми енергийни
източници. Парламентът одобри изменение за повишаване на прозрачността на
използваната от ЕМОПС методология в нейните планове за развитие на мрежата. Той
внесе също така изменение, целящо защита на потребителите от непропорционално
поемане на тежестите по разходите за проектите от общ интерес.
По-късно, през декември 2015 г. Парламентът прие резолюция, озаглавена „Към
постигане на Европейски енергиен съюз“ (P8_TA(2015)0444). Парламентът призова
Комисията да гарантира, че за всички законодателни предложения, представляващи част
от енергийния съюз, ще бъде прилагана обикновената законодателна процедура, и заяви,
че очаква рамката за управление на енергийния съюз за периода след 2020 г. да бъде
амбициозна, надеждна, прозрачна, демократична и да включва изцяло Парламента, за да
се гарантира постигането на целите за климата и енергетиката за 2030 г.
Освен това по време на изготвянето от Комисията на пакета „Чиста енергия за всички
европейци“ Парламентът прие позиции относно структурата на енергийния пазар.
Резолюцията на Парламента от 13 септември 2016 г., озаглавена „Към нова структура
на енергийния пазар“ (P8_TA(2016)0333), се застъпва за съчетаване на ликвидни
краткосрочни пазари и дългосрочни ценови сигнали с цел пазарът да бъде приспособен
към увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници и активните
потребители. В нея се подчертава значението на регионалното сътрудничество, призовава
се за интегрирането на възобновяемите енергийни източници на пазара и за постепенното
прекратяване на подкрепата за усъвършенстваните възобновяеми енергийни източници
и се уточняват критериите за механизмите за капацитет, които следва да се основават на
пазара и да са отворени за трансгранично участие.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0333&language=BG&ring=A8-2016-0214
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