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Изменение 1361
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се

Организация на операторите на 
разпределителни системи в 

Европейския съюз

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 
част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в 
Европейския съюз (ООРСЕС), за да 
насърчават оптималното управление 
и координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които 
желаят да участват в ООРСЕС, се 
регистрират като членове на 
организацията.

Or. en

Обосновка

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
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Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Изменение 1362
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията. Що се 
отнася до въпроси с междусекторно 
значение, ООРСЕС за електроенергия 
осигурява координация при равни 
условия с операторите на 
газоразпределителни системи, 
представлявани от постоянна 
комисия до създаването на 
равностойна организация, която ще 
представлява операторите на 
разпределителни системи за газ, и до 
определянето на условията за връзка 
между двете организации.

Or. en
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Изменение 1363
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 
част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат на равнището 
на Съюза чрез Организацията на 
операторите на разпределителни 
системи в Европейския съюз (ООРСЕС), 
за да насърчават завършването и 
функционирането на вътрешния 
пазар на електроенергия и 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Or. en

Изменение 1364
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия,
които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], или които са 
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равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

отделени финансово и са напълно 
независими от свързани с 
енергетиката структури съгласно 
разпоредбите на член [50в], си 
сътрудничат на равнището на Съюза 
чрез Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават
завършването и функционирането на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Or. en

Изменение 1365
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
завършването и функционирането на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
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да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.
Процесът на вземане на решения 
гарантира пропорционално географско 
представителство на операторите 
на разпределителни системи в 
ООРСЕС.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури пропорционалното географско представителство на 
операторите на разпределителни системи в ООРСЕС, за да се гарантира, че при 
изготвянето на съответните документи или законодателство ще бъдат взети под 
внимание спецификите на съответните региони.

Изменение 1366
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
завършването и функционирането на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.
Процесът на вземане на решения 
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гарантира пропорционално географско 
представителство на операторите 
на разпределителни системи в 
ООРСЕС.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури пропорционалното географско представителство на 
операторите на разпределителни системи в ООРСЕС, за да се гарантира, че при 
изготвянето на съответните документи или законодателство ще бъдат взети под 
внимание спецификите на съответните региони.

Изменение 1367
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 
част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи, включително операторите 
на разпределителни системи „de-
minimis“, си сътрудничат на равнището 
на Съюза чрез Организацията на 
операторите на разпределителни 
системи в Европейския съюз (ООРСЕС), 
за да насърчават завършването и 
функционирането на вътрешния 
пазар на електроенергия и
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, имат правото 
да се регистрират като членове на 
организацията.

Or. de
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Обосновка

Малките оператори на разпределителни системи не трябва да бъдат изключвани от 
Организацията на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз.

Изменение 1368
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 
част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които 
желаят да участват в ООРСЕС, се 
регистрират като членове на 
организацията.

Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат на равнището 
на Съюза чрез Организацията на 
операторите на разпределителни 
системи в Европейския съюз (ООРСЕС), 
за да насърчават завършването и 
функционирането на вътрешния 
пазар на електроенергия, оптималното 
управление и координираната 
експлоатация на преносните и
разпределителните системи и да 
обменят най-добри практики за 
различните предизвикателства, с 
които операторите на разпределителни 
системи се сблъскват в Съюза,
включително цифровизацията на 
разпределителните мрежи, 
внедряването на интелигентни 
мрежи и интелигентни измервателни 
системи.

Or. en

Изменение 1369
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 

Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат на равнището 
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част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

на Съюза чрез Организацията на 
операторите на разпределителни 
системи в Европейския съюз (ООРСЕС), 
за да насърчават завършването и 
функционирането на вътрешния 
пазар на електроенергия и 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.
Регистрираните членове може да 
участват в ООРСЕС директно или да 
се представляват от национално или 
европейско сдружение по техен избор.

Or. en

Изменение 1370
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват 
част от вертикално интегрирани 
предприятия или които са отделени 
съгласно разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Всички оператори на разпределителни 
системи си сътрудничат на равнището 
на Съюза чрез Организацията на 
операторите на разпределителни 
системи в Европейския съюз (ООРСЕС), 
за да насърчават завършването и 
функционирането на вътрешния 
пазар на електроенергия, да 
подпомагат развитието на 
устойчива, децентрализирана и по-
интегрирана енергийна система и да 
насърчават оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи и 
сдруженията, които ги 
представляват на равнището на 
Съюза, които желаят да участват в 



AM\1134764BG.docx 11/137 PE610.751v01-00

BG

ООРСЕС, се регистрират като членове 
на организацията.

Or. en

Изменение 1371
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават 
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, се регистрират 
като членове на организацията.

Операторите на разпределителни 
системи, които не представляват част от 
вертикално интегрирани предприятия 
или които са отделени съгласно 
разпоредбите на член 35 от 
[преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2], си сътрудничат на 
равнището на Съюза чрез 
Организацията на операторите на 
разпределителни системи в Европейския 
съюз (ООРСЕС), за да насърчават
завършването и функционирането на 
вътрешния пазар на електроенергия и
оптималното управление и 
координираната експлоатация на 
преносните и разпределителните 
системи. Операторите на 
разпределителни системи, които желаят 
да участват в ООРСЕС, имат правото 
да се регистрират като членове на 
организацията.

Or. de

Обосновка

ООРСЕС ще изготви правила за функционирането на европейския вътрешен пазар, 
които – след въвеждането им в сила от Европейската комисия – ще бъдат 
приложими по отношение на всички ОРС, независимо от размера или 
организационната структура. Поради това всички европейски ОРС следва да могат 
да участват в ООРСЕС (участието следва да остане на доброволен принцип), 
включително така наречените ОРС „de-minimis“.
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Изменение 1372
Мартина Вернер, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на своите функции 
съгласно правото на ЕС ООРСЕС 
действа независимо от 
индивидуалните национални 
интереси или националните 
интереси на операторите на 
преносни системи и допринася за 
ефикасното и устойчиво постигане 
на целите, поставени в рамката за 
политиките в областта на климата 
и енергетиката за периода 2020 –
2030 г., като допринася по-специално 
за ефикасната интеграция на 
електроенергията от възобновяеми 
енергийни източници и за повишаване 
на енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 1373
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На операторите на разпределителни 
системи от всяка една държава се 
дава възможност да изберат 
представител на операторите на 
разпределителни системи за 
съответната държава, който да 
отговаря за координирането на 
приноса, за номинирането на 
експерти в работните групи и за 
гласуването.
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Or. en

Изменение 1374
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционалната тежест на 
гласовете на представителите на 
операторите на разпределителни 
системи на различните държави се 
определя в съответствие с
процедурата за гласуване, определена
в член 16, параграф 4 от 
консолидирания Договор за 
Европейския съюз, изменен с Договора 
от Лисабон („двойно мнозинство“).

Or. en

Изменение 1375
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 49a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a

Задачи на консултативния форум

1. Задачите на членовете на 
консултативния форум са да 
консултират Комисията по въпроси, 
свързани с експлоатацията и 
управлението на разпределителните 
мрежи.

2. Комисията може да се консултира 
с консултативния форум по всякакви 
въпроси, свързани с изпълнението на 
настоящия регламент и на 
преработения текст на Директива
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2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 
864/2, както и във връзка с 
приемането на мрежовите кодекси и 
насоките, посочени в член 54. 
Комисията и Агенцията може да се 
консултират с консултативния 
форум и във връзка с други мерки.

3. Консултативният форум може:

а) по собствена инициатива или по 
искане на Комисията или на 
Агенцията да разработва най-добри 
практики по въпроси, свързани с 
развитието на оптимизацията на 
потреблението, интегрирането на 
възобновяеми енергийни източници, 
разпределеното производство и други 
ресурси, внедрени в 
разпределителната мрежа;

б) да информира Комисията или 
Агенцията за проблеми, свързани с 
прилагането на мрежовите кодекси, 
посочени в член 54, както и да 
представя на Комисията или на 
Агенцията препоръки и предложения 
за разрешаването на подобни 
проблеми;

в) да извършва всякаква друга дейност, 
които са необходима за изпълнението 
на неговите функции. 
Консултативният форум уведомява 
Комисията за дейността си.

Or. en

Изменение 1376
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-
Натри, Ойген Фройнд, Мирослав Похе, Едуар Мартен, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 49a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a
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Членство в Организацията на 
операторите на разпределителни 

системи в Европейския съюз 
(ООРСЕС)

Участието на индивидуални 
оператори на разпределителни 
системи в ООРСЕС е доброволно.

Операторите на разпределителни 
системи, които желаят да участват 
в ООРСЕС, се регистрират като 
членове на организацията.

ООРСЕС гарантира равноправно 
третиране на всички членуващи 
оператори на разпределителни 
системи, независимо от техния 
размер.

ООРСЕС гарантира подходящо 
представителство на по-малките или 
на независимите оператори на 
разпределителни системи, 
включително в процедурите за 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 1377
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 49a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a

Консултативен форум

Комисията създава консултативен 
форум по въпросите на
експлоатацията и управлението на 
разпределителните мрежи. 
Комисията гарантира спазването на 
балансирано участие в 
консултативния форум на всички 
заинтересовани страни, ангажирани 
с експлоатацията и управлението на 
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разпределителните мрежи, като 
операторите и ползвателите на 
системата, доставчиците на 
агрегирани услуги, съответните 
браншови сдружения, групите за 
опазване на околната среда и 
организациите на потребителите. 
Процедурният правилник на форума 
се изработва от Комисията.

Or. en

Обосновка

Вместо да изисква създаването на ООРСЕС, Комисията следва да създаде 
консултативен форум по въпросите на експлоатацията и управлението на 
разпределителните мрежи. Консултативният форум значително ще намали риска от 
саморегулиране на операторите на разпределителни системи предвид факта, че той 
ще бъде изцяло консултативен по своя характер. Освен това консултативният форум 
ще включва по-широк кръг заинтересовани страни.

Изменение 1378
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 заличава се

Създаване на ООРСЕС за 
електроенергия

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на 
Комисията и на Агенцията проекта 
за устав, списък на регистрираните 
членове, проекта на процедурен 
правилник, включително процедурен 
правилник относно консултирането с 
ЕМОПС за електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на 
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ООРСЕС, която предстои да бъде 
създадена.

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички 
заинтересовани страни, и по-
специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията 
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник.

3. Комисията дава становището си 
по проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, като взема предвид 
становището на Агенцията, 
предвидено в параграф 2, в срок от 
три месеца след получаването на 
становището на Агенцията.

4. В срок от три месеца от деня на 
получаване на положителното 
становище на Комисията 
операторите на разпределителни 
системи създават ООРСЕС за 
електроенергия, приемат и 
публикуват нейния устав и 
процедурен правилник.

5. Документите, посочени в параграф 
1, се представят на Комисията и 
Агенцията в случай на промени в тях 
или по мотивирано искане на 
Комисията или на Агенцията. 
Агенцията и Комисията дават 
становище в съответствие с процеса, 
описан в параграфи 2—4.

6. Разходите, свързани с дейностите 
на ООРСЕС за електроенергия, се 
поемат от операторите на 
разпределителни системи и се вземат 
предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи единствено 
ако те са обосновани и 
пропорционални.



PE610.751v01-00 18/137 AM\1134764BG.docx

BG

Or. en

Обосновка

Предложението за създаване на ООРСЕС следва да бъде оттеглено с цел да се 
премахнат рисковете от конфликти на интереси. Настоящото изменение насърчава 
постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1379
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 50 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В срок от [да се въведе от 
Службата за публикации: два месеца 
от влизането в сила] всяка държава 
членка гарантира, че на операторите 
на разпределителни системи на 
държавите членки е дадена 
възможност за справедлив и 
прозрачен избор на техен 
представител в ООРСЕС за 
съответната държава. Държавите 
членки гарантират, че 
представителят се преизбирана всеки 
две години и по искане на 
мнозинството от операторите на 
разпределителни системи на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1380
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата 
за публикации: дванадесет месеца 
след влизането в сила] операторите 

заличава се
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на разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на 
Комисията и на Агенцията проекта 
за устав, списък на регистрираните 
членове, проекта на процедурен 
правилник, включително процедурен 
правилник относно консултирането с 
ЕМОПС за електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на 
ООРСЕС, която предстои да бъде 
създадена.

Or. en

Изменение 1381
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта на структура на 
управление, която гарантира 
справедливо и балансирано 
представителство на интересите на 
отделните членове и на държавите 
членки. Този проект включва проекта
за устав, регистрираните членове, 
проекта на процедурен правилник, 
включително процедурен правилник 
относно консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

Or. en
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Изменение 1382
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] регистрираните 
членове, независимо дали участват 
директно или се представляват от 
национални или европейски 
сдружения по техен избор, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

Or. en

Изменение 1383
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Ойген Фройнд, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
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на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, процедурите за 
вземане на решение, както и правилата 
за финансиране на ООРСЕС, която 
предстои да бъде създадена.

Or. en

Изменение 1384
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

1. До [да се въведе от Службата за 
публикации: дванадесет месеца след 
влизането в сила] представителите на
операторите на разпределителни 
системи за съответната държава, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на Комисията и 
на Агенцията проекта за устав, списък 
на регистрираните членове, проекта на 
процедурен правилник, включително 
процедурен правилник относно 
консултирането с ЕМОПС за 
електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на ООРСЕС, 
която предстои да бъде създадена.

Or. en

Изменение 1385
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До [да се въведе от Службата 
за публикации: дванадесет месеца 
след влизането в сила] операторите на 
разпределителни системи, с 
административната подкрепа на 
Агенцията, представят на 
Комисията и на Агенцията проекта 
за устав, списък на регистрираните 
членове, проекта на процедурен 
правилник, включително процедурен 
правилник относно консултирането с 
ЕМОПС за електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на 
ООРСЕС, която предстои да бъде 
създадена.

1. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат на 
равнището на Съюза, за да 
допринасят за постигането на 
целите на ЕС в областта на климата 
и енергетиката, включително
интегрирането на по-високи равнища 
на електроенергия, произвеждана от 
променливи възобновяеми енергийни 
източници, да насърчават 
завършването и функционирането на 
вътрешния пазар на електроенергия и
да насърчават оптималното 
управление и координираната 
експлоатация на преносните и 
разпределителните системи.

Or. en

Изменение 1386
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички 
заинтересовани страни, и по-
специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията 
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник.

заличава се

Or. en

Изменение 1387
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Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички заинтересовани 
страни, и по-специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията 
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник.

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички заинтересовани 
страни, и по-специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, като взема под внимание 
по-специално правилата относно
независимостта на ООРСЕС от 
нейните членове, предотвратяването 
на конфликтите на интереси и 
необходимостта да се осигури 
балансирано в географско отношение 
представителство и равноправно 
третиране на нейните членове, по-
конкретно на малките или 
независимите оператори на 
разпределителни системи.

Or. en

Изменение 1388
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички 
заинтересовани страни, и по-
специално ползвателите на 

2. Операторите на 
разпределителни системи, които 
спазват установените в член 50в (нов) 
принципи, може да учредят обща 
Организация на операторите на 
разпределителни системи в 
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разпределителни системи, Агенцията
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник.

Европейския съюз (ООРСЕС), 
структурирана с 
административната подкрепа на
Агенцията.

Or. en

Изменение 1389
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-
Натри, Ойген Фройнд, Мирослав Похе, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички заинтересовани 
страни, и по-специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията 
предоставя на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник.

2. В срок от два месеца след 
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички заинтересовани 
страни, и по-специално ползвателите на 
разпределителни системи и 
организациите за защита на 
потребителите, Агенцията предоставя 
на Комисията становище относно 
проекта на устав, списъка на членовете 
и проекта на процедурен правилник.

Or. en

Изменение 1390
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията дава становището 
си по проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, като взема предвид 
становището на Агенцията, 
предвидено в параграф 2, в срок от 

заличава се



AM\1134764BG.docx 25/137 PE610.751v01-00

BG

три месеца след получаването на 
становището на Агенцията.

Or. en

Изменение 1391
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията дава становището 
си по проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, като взема предвид 
становището на Агенцията, 
предвидено в параграф 2, в срок от 
три месеца след получаването на 
становището на Агенцията.

3. ООРСЕС представя на
Комисията и на Агенцията проекта за
устав, списък на регистрираните 
членове, проекта на процедурен 
правилник, включително процедурния 
правилник относно консултирането с 
ЕМОПС за електроенергия и с други 
заинтересовани страни, както и 
правилата за финансиране на 
ООРСЕС, която предстои да бъде 
създадена.

Or. en

Изменение 1392
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-
Натри, Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията дава становището си 
по проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, като взема предвид 
становището на Агенцията, предвидено 
в параграф 2, в срок от три месеца след 
получаването на становището на 
Агенцията.

3. Комисията дава становището си 
по проекта на устав, списъка на 
членовете, проекта на процедурен 
правилник и процедурата за вземане 
на решение, като взема предвид 
становището на Агенцията, предвидено 
в параграф 2, в срок от три месеца след 
получаването на становището на 
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Агенцията.

Or. en

Изменение 1393
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три месеца от деня 
на получаване на положителното 
становище на Комисията 
операторите на разпределителни 
системи създават ООРСЕС за 
електроенергия, приемат и 
публикуват нейния устав и 
процедурен правилник.

заличава се

Or. en

Изменение 1394
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от три месеца от деня на
получаване на положителното 
становище на Комисията 
операторите на разпределителни 
системи създават ООРСЕС за 
електроенергия, приемат и 
публикуват нейния устав и
процедурен правилник.

4. В срок от два месеца от
получаването, след официална 
консултация с организациите, които 
представляват всички 
заинтересовани страни, и по-
специално ползвателите на 
разпределителни системи, Агенцията 
дава на Комисията становище 
относно проекта на устав, списъка на 
членовете и проекта на процедурен 
правилник, с които се създава поне
общо събрание, съвет на 
директорите, независим 
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консултативен съвет, генерален 
секретар и секретариат и които 
спазват посочените в член 50а (нов) 
принципи.

Or. en

Изменение 1395
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Документите, посочени в 
параграф 1, се представят на 
Комисията и Агенцията в случай на 
промени в тях или по мотивирано 
искане на Комисията или на 
Агенцията. Агенцията и Комисията 
дават становище в съответствие с 
процеса, описан в параграфи 2—4.

заличава се

Or. en

Изменение 1396
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Документите, посочени в 
параграф 1, се представят на 
Комисията и Агенцията в случай на 
промени в тях или по мотивирано 
искане на Комисията или на 
Агенцията. Агенцията и Комисията 
дават становище в съответствие с 
процеса, описан в параграфи 2—4.

заличава се

Or. en
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Изменение 1397
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходите, свързани с 
дейностите на ООРСЕС за 
електроенергия, се поемат от 
операторите на разпределителни 
системи и се вземат предвид при 
изчисляването на тарифите. 
Регулаторните органи одобряват 
тези разходи единствено ако те са 
обосновани и пропорционални.

заличава се

Or. en

Изменение 1398
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходите, свързани с дейностите 
на ООРСЕС за електроенергия, се 
поемат от операторите на 
разпределителни системи и се вземат 
предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи единствено ако 
те са обосновани и пропорционални.

6. Разходите, свързани с дейностите 
на ООРСЕС, се поемат от операторите 
на разпределителни системи, които са 
регистрирани членове, и се считат за 
допустим разход и се вземат предвид
от регулаторния орган при 
изчисляването на тарифите. 
Регулаторните органи одобряват тези 
разходи единствено ако те са 
обосновани и пропорционални.

Or. en
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Обосновка

Изясняване на члена: разходите, свързани с участието на операторите на 
разпределителни системи в ООРСЕС, се считат за допустими разходи от 
националните регулаторни органи и съответно се признават в тарифите. В противен 
случай съществува риск от обезсърчаване на операторите на разпределителни 
системи да членуват в ООРСЕС.

Изменение 1399
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разходите, свързани с дейностите 
на ООРСЕС за електроенергия, се 
поемат от операторите на 
разпределителни системи и се вземат 
предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи единствено ако 
те са обосновани и пропорционални.

6. Разходите, свързани с дейностите 
на ООРСЕС, се поемат от всички 
европейски оператори на 
разпределителни системи и се вземат 
предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи единствено ако 
те са обосновани и пропорционални.

Or. en

Изменение 1400
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50a

Правила и процедури за ООРСЕС за 
електроенергия

1. Уставът и процедурният 
правилник на ООРСЕС, приети в 
съответствие с член 50, гарантират 
следните организационни принципи:

а) участието в работата на ООРСЕС 
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се ограничава до регистрираните 
членове;

б) стратегическите решения относно 
дейностите на ООРСЕС, както и 
насоките за Съвета на директорите 
се приемат от Общото събрание;

в) решенията на Общото събрание се 
приемат с 65% от гласовете на 
членовете, установени в най-малко 
55% от държавите членки;

г) решенията на Общото събрание 
могат да се блокират с 35% от 
гласовете на членовете, установени в 
най-малко четири държави членки;

д) Съветът на директорите се избира 
от Общото събрание за мандат от 
максимум четири години, който 
може да бъде подновен еднократно;

е) Съветът на директорите номинира 
председателя и тримата заместник-
председатели измежду своите 
членове;

ж) Съветът на директорите 
ръководи сътрудничеството между 
операторите на разпределителни 
системи и операторите на преносни 
системи съгласно членове 52 и 53;

з) решенията на Съвета на 
директорите се приемат с обикновено 
мнозинство от 11 гласа или с 
квалифицирано мнозинство от 15 
гласа;

и) Генералният секретар се назначава 
от Общото събрание измежду 
неговите членове за мандат от
четири години, който може да бъде 
подновен еднократно;

й) Общото събрание назначава 
експертни групи.

2. Уставът и процедурният 
правилник на ООРСЕС, приети в 
съответствие с член 50, гарантират 
справедливото и пропорционално 
третиране на нейните членове и 
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отразяват разнообразието на 
тяхната географска и икономическа 
структура. По-специално 
процедурата предвижда, че:

а) броят на гласовете на членовете в 
Общото събрание се определя въз 
основа на обективни и прозрачни 
критерии, които отразяват обхвата 
на тяхната икономическа дейност;

б) Съветът на директорите включва 
председателя на Съвета и 19 
представители на членовете, от 
които: 10 представляват членове с 
над 1 милион ползватели на 
мрежата; 5 представляват членове с 
повече от 100 000 и по-малко от 
1 милион ползватели на мрежата; и 5 
представляват членове с по-малко от 
100 000 ползватели на мрежата;

в) в Съвета на директорите не влизат
повече от трима представители на 
членове, установени в една и съща 
държава членка;

г) заместник-председателите на 
Съвета се номинират измежду 
представителите на членовете от 
всяка група, представляваща 
съответния брой ползватели на 
мрежата;

3. Уставът и процедурният 
правилник на ООРСЕС, приети в 
съответствие с член 50, гарантират 
правилното функциониране на 
независимия консултативен съвет, и 
по-специално:

а) гарантират, че независимият 
консултативен съвет включва 
представители на ползвателите на 
системата, крайните ползватели и 
други съответни заинтересовани 
страни;

б) работата по определянето на най-
добрите практики във връзка със 
задачите, посочени в член 51;

в) има принос за работата на 
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ООРСЕС, и по-специално принос за 
изготвянето на мрежовите кодекси, 
годишната работна програма и 
годишното докладване.

Or. en

Обосновка

Настоящият член следва логически от създаването на ООРСЕС в предходния член.

Изменение 1401
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50б

Надзор на ООРСЕС от страна на 
Агенцията

1. Когато подготвя предложенията в 
съответствие със задачите, посочени 
в член 51, ООРСЕС представя на 
Агенцията проекта на тези 
предложения. В срок от два месеца от 
получаването Агенцията дава 
становище на ООРСЕС и предлага 
изменения. В случай на отрицателно 
становище ООРСЕС предлага 
коригиран вариант на текста.

2. Всяко засегнато от дадено решение 
физическо или юридическо лице може 
да подаде жалба до Агенцията срещу 
взето от ООРСЕС решение, когато 
последната разполага с реални 
правомощия за вземане на решение.

Or. en

Обосновка

Настоящият член следва логически от член 50 относно създаването на ООРСЕС.
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Изменение 1402
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50в

Участие на операторите на 
разпределителни системи

1. С цел да се осигури независимостта 
на ООРСЕС, всички оператори на 
разпределителни системи прилагат 
следните разпоредби, за да станат 
членове на ООРСЕС:

а) операторите на разпределителни 
системи въвеждат и изпълняват 
програма за съответствие, в която се 
определят мерки за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантират, че спазването на тази 
програма се контролира по подходящ 
начин. Програмата за съответствие 
определя конкретните задължения на 
служителите за постигането на 
тези цели. Тя подлежи на одобрение 
от регулаторния орган. Без да се 
засягат правомощията на 
националния регулаторен орган, 
спазването на програмата подлежи 
на независимо наблюдение от 
отговорника по съответствието;

б) операторът на разпределителна 
система информира регулаторния 
орган за финансовите ресурси, които 
са на разположение за бъдещи 
инвестиционни проекти и/или за 
подмяна на съществуващи активи.

2. Операторите на разпределителни 
системи, които представляват част 
от вертикално интегрирани 
предприятия, прилагат следните 
допълнителни разпоредби, за да 
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станат членове на ООРСЕС:

а) цялостната управленска 
структура и уставът на 
дружеството на оператора на 
разпределителна система 
гарантират ефективната 
независимост на оператора на 
разпределителна система. 
Вертикално интегрираното 
предприятие не определя пряко или 
непряко конкурентното поведение на 
оператора на разпределителна 
система по отношение на текущите 
дейности на оператора на 
разпределителна система и 
управлението на мрежата, или по 
отношение на дейностите, 
необходими за развитието на 
мрежата;

б) операторът на разпределителна 
система не упражнява 
дискриминация спрямо различни лица 
или образувания, нито ограничава, 
нарушава или възпрепятства 
конкуренцията в производството или 
доставките;

в) операторът на разпределителна 
система може обаче да предоставя 
услуги на вертикално интегрираното 
предприятие, доколкото 
предоставянето на тези услуги не 
допуска дискриминиране между 
ползвателите на системата, е 
достъпно за всички ползватели на 
системата при едни и същи условия и 
ред и не ограничава, нарушава или 
възпрепятства конкуренцията в 
производството или доставката;

г) операторът на разпределителна 
система разполага с правомощия да 
набира средства на капиталовия 
пазар, по-специално чрез заем или 
увеличаване на капитала;

д) всички търговски и финансови 
отношения между вертикално 
интегрираното предприятие и 
оператора на разпределителна 
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система, включително заеми, 
предоставяни от оператора на 
разпределителна система на 
вертикално интегрираното 
предприятие, се осъществяват при 
пазарни условия. Операторът на 
разпределителна система съхранява 
подробна документация за тези 
търговски и финансови отношения и 
при поискване предоставя достъп до 
нея на регулаторния орган. 
Операторът на разпределителна 
система представя за одобрение от 
регулаторния орган всички търговски 
и финансови споразумения с 
вертикално интегрираното 
предприятие;

е) операторът на разпределителна 
система не използва общи ИТ 
системи или оборудване, сгради и 
системи за сигурност на достъпа с 
коя да е част от вертикално 
интегрираното предприятие, нито 
използва същите консултанти или 
външни изпълнители за ИТ 
системите или оборудването, и за 
системите за сигурност на достъпа;

ж) операторът на разпределителна 
система, чрез своята корпоративна 
самоличност, комуникации, 
търговски марки и обекти, не създава 
объркване по отношение на 
отделната самоличност на 
вертикално интегрираното 
предприятие или коя да е част от 
него;

з) операторът на разпределителна 
система създава надзорен орган, 
натоварен да взема решенията, които 
могат съществено да повлияят върху 
стойността на активите на 
акционерите в оператора на 
разпределителна система, и по-
специално решенията, свързани с 
одобрението на годишните и по-
дългосрочните финансови планове, 
равнището на задлъжнялост на 
оператора на разпределителна 
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система и размера на дивидентите, 
които се разпределят между 
акционерите. Решенията, попадащи в 
обхвата на компетентност на 
надзорния орган, изключват тези, 
които са свързани с текущите 
дейности на оператора на 
разпределителна система и 
управлението на мрежата, и с 
дейностите, необходими за 
изготвянето на десетгодишния план 
за развитие на мрежата. Надзорният 
орган е съставен от членове, 
представляващи вертикално 
интегрираното предприятие, членове, 
представляващи акционери на трети 
страни, и когато съответното 
законодателство на държавата 
членка предвижда това, членове, 
представляващи други 
заинтересовани страни, например 
служителите на оператора на 
разпределителна система;

и) решения, свързани с назначаването 
и подновяването на договори, 
условията на работа, включително 
възнаграждението и прекратяването 
на мандата на лицата, отговарящи за 
управлението, и/или на членовете на 
административните органи на 
оператора на разпределителна 
система, се вземат от надзорния 
орган на оператора на 
разпределителна система;

й) в срок от три години преди 
назначаването им, лицата, 
отговарящи за управлението, и/или 
членовете на административните 
органи на оператора на 
разпределителна система, които са 
предмет на настоящия параграф, не 
са заемали професионален пост или 
отговорна длъжност, не са имали 
интереси или делови отношения, 
пряко или непряко, с вертикално 
интегрираното предприятие или коя 
да е част от него, нито с негови 
акционери, притежаващи контролен 
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пакет от акции, и различни от 
оператора на разпределителна 
система;

к) лицата, отговарящи за 
управлението, и/или членовете на 
административните органи и 
служителите на оператора на 
разпределителна система не заемат 
професионален пост или отговорна 
длъжност, нямат интереси или 
делови отношения, пряко или непряко, 
с коя да е друга част от вертикално 
интегрираното предприятие или с 
негови акционери, притежаващи 
контролен пакет от акции;

л) лицата, отговарящи за 
управлението, и/или членовете на 
административните органи и 
служителите на оператора на 
разпределителна система нямат 
интереси, нито получават финансови 
облаги, пряко или непряко, от коя да е 
част от вертикално интегрираното 
предприятие, различна от оператора 
на разпределителна система. 
Тяхното възнаграждение не зависи от 
дейностите или резултатите на 
вертикално интегрираното 
предприятие, различни от тези на 
оператора на разпределителна 
система;

м) след прекратяването на мандата 
им в оператора на разпределителна 
система лицата, отговарящи за 
управлението, и/или членовете на 
административните органи не 
заемат професионален пост или 
отговорна длъжност, нямат 
интереси или делови отношения с коя 
да е част от вертикално 
интегрираното предприятие, 
различна от оператора на 
разпределителна система, или с 
негови акционери, притежаващи 
контролен пакет от акции, за период 
не по-малък от четири години.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е пряко свързано с член 50 и описва подробно разпоредбите за 
създаването на организация на операторите на разпределителни системи.

Изменение 1403
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се

Задачи на ООРСЕС за електроенергия

1. Задачите на ООРСЕС за 
електроенергия са, както следва:

а) координирана експлоатация и 
планиране на преносни и 
разпределителни мрежи;

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, 
внедрени в разпределителната 
мрежа, като например съхраняване на 
енергия;

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, 
включително внедряване на 
интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни 
системи;

д) управление на данните, 
киберсигурност и защита на данните;

е) участие в изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55.

2. Освен това ООРСЕС:

а) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия по наблюдението за 
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прилагането на мрежовите кодекси и 
насоки, които са от значение за 
експлоатацията и планирането на 
разпределителни мрежи, както и за 
координираната експлоатация на 
преносни и разпределителни мрежи, и 
които са приети съгласно настоящия 
регламент;

б) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия и приема най-добри 
практики за координираната 
експлоатация и планиране на 
преносни и разпределителни мрежи, 
включително по проблеми като 
обмена на данни между операторите 
и координацията на разпределени 
енергийни ресурси;

в) работи по установяването на най-
добри практики в областите, 
посочени в параграф 1, и за 
въвеждането в разпределителната 
мрежа на подобрения в енергийната 
ефективност;

г) приема годишна работна програма 
и годишен доклад;

д) действа при пълно спазване на 
правилата за конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Предложението за създаване на ООРСЕС следва да бъде оттеглено с цел да се 
премахнат рисковете от конфликти на интереси. Настоящото изменение насърчава 
постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1404
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
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Задачи на ООРСЕС за електроенергия

1. Задачите на ООРСЕС за 
електроенергия са, както следва:

а) координирана експлоатация и 
планиране на преносни и 
разпределителни мрежи;

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, 
внедрени в разпределителната 
мрежа, като например съхраняване на 
енергия;

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, 
включително внедряване на 
интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни 
системи;

д) управление на данните, 
киберсигурност и защита на данните;

е) участие в изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55.

2. Освен това ООРСЕС:

а) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия по наблюдението за 
прилагането на мрежовите кодекси и 
насоки, които са от значение за 
експлоатацията и планирането на 
разпределителни мрежи, както и за 
координираната експлоатация на 
преносни и разпределителни мрежи, и 
които са приети съгласно настоящия 
регламент;

б) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия и приема най-добри 
практики за координираната 
експлоатация и планиране на 
преносни и разпределителни мрежи, 
включително по проблеми като 
обмена на данни между операторите 
и координацията на разпределени 
енергийни ресурси;
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в) работи по установяването на най-
добри практики в областите, 
посочени в параграф 1, и за 
въвеждането в разпределителната 
мрежа на подобрения в енергийната 
ефективност;

г) приема годишна работна програма 
и годишен доклад;

д) действа при пълно спазване на 
правилата за конкуренцията.

Or. en

Изменение 1405
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задачите на ООРСЕС за 
електроенергия са, както следва:

1. Основната задача на ООРСЕС
се състои в участието в 
изработването на мрежовите 
кодекси съгласно членове 55 и 56.
Нейните задачи може да включват 
също така обмен на мнения и на най-
добри практики относно:

Or. en

Изменение 1406
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) координирана експлоатация и 
планиране на преносни и 
разпределителни мрежи;

заличава се
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Or. en

Изменение 1407
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) координирана експлоатация и 
планиране на преносни и 
разпределителни мрежи;

а) приемане на препоръки 
относно координирана експлоатация и 
планиране на преносни и 
разпределителни мрежи в 
сътрудничество с ЕМОПС за 
електроенергия;

Or. en

Изменение 1408
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, внедрени 
в разпределителната мрежа, като 
например съхраняване на енергия;

б) предоставяне на консултации 
относно ефикасно интегриране на 
възобновяеми енергийни източници, 
разпределено производство и други 
ресурси, внедрени в разпределителната 
мрежа, като например съхраняване на 
енергия;

Or. en

Изменение 1409
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б



AM\1134764BG.docx 43/137 PE610.751v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, внедрени 
в разпределителната мрежа, като 
например съхраняване на енергия;

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, внедрени 
в разпределителната мрежа, като 
например съхраняване на енергия и 
секторна интеграция;

Or. de

Обосновка

С добавянето на секторната интеграция в регламента се цели да се гарантира 
устойчивост и еднакво поле за действие между всички базирани на пазара ресурси, за 
да бъдат постигнати целите на вътрешния енергиен пазар на Съюза.

Изменение 1410
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интегриране на възобновяеми 
енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, внедрени 
в разпределителната мрежа, като 
например съхраняване на енергия;

б) подобряване и извличане на
максимална полза от интегрирането 
на възобновяеми енергийни източници, 
разпределено производство и други 
ресурси, внедрени в разпределителната 
мрежа, като например съхраняване на 
енергия;

Or. en

Изменение 1411
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интегриране на възобновяеми б) улесняване на интегрирането 
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енергийни източници, разпределено 
производство и други ресурси, внедрени 
в разпределителната мрежа, като 
например съхраняване на енергия;

на възобновяеми енергийни източници, 
разпределено производство и други
ресурси, внедрени в разпределителната 
мрежа, като например съхраняване на 
енергия;

Or. en

Изменение 1412
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

в) улесняване на развитието на
оптимизацията на потреблението, по-
специално чрез доставчици на 
агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 1413
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

в) приемане на препоръки относно 
развитието на оптимизацията на 
потреблението;

Or. en

Изменение 1414
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението и съхраняването на 
енергията;

Or. en

Изменение 1415
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението;

в) развитие на оптимизацията на 
потреблението и съхраняването на 
енергията;

Or. en

Изменение 1416
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) развитие на иновативни 
техники за финансиране, 
включително предварително 
финансиране в съчетание с включване 
в сметката чрез измервателния уред, 
за инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и мерки за 
енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 1417
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Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) изпълнение на задачите в 
[Директивата относно енергийната 
ефективност] като задължена 
страна;

Or. en

Изменение 1418
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква вв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) въвеждане на подобрения, 
свързани с енергийната ефективност,
в разпределителната мрежа;

Or. en

Изменение 1419
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, включително 
внедряване на интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни системи;

г) приемане на препоръки относно 
цифровизацията на разпределителните 
мрежи, включително внедряване на 
интелигентни мрежи и интелигентни 
измервателни системи;

Or. en
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Изменение 1420
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, включително 
внедряване на интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни системи;

г) ускоряване на цифровизацията 
на разпределителните мрежи, 
включително внедряване на 
интелигентни мрежи и интелигентни 
измервателни системи;

Or. en

Изменение 1421
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, включително 
внедряване на интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни системи;

г) подобряване на
цифровизацията на разпределителните 
мрежи, включително внедряване на 
интелигентни мрежи и интелигентни 
измервателни системи;

Or. en

Изменение 1422
Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) цифровизация на 
разпределителните мрежи, 

г) (Не се отнася до българския 
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включително внедряване на 
интелигентни мрежи и 
интелигентни измервателни 
системи;

текст).

Or. en

Изменение 1423
Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на данните,
киберсигурност и защита на данните;

д) гарантиране на 
недискриминационен и неутрален 
достъп до данни независимо от 
модела на управление на данните и 
насърчаване на стандартизацията,
трансграничния обмен на данни, по-
специално с ЕМОПС за 
електроенергия, когато това е 
уместно за улесняване на обмена на 
данни, киберсигурността и защитата 
на данните;

Or. en

Изменение 1424
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на данните,
киберсигурност и защита на данните;

д) неутрално управление на 
данните, киберсигурността и
защитата на данните в 
сътрудничество със съответните 
органи и субекти;

Or. en
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Изменение 1425
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на данните, 
киберсигурност и защита на данните;

д) принос за доброто управление 
на данните в съответствие с правото 
на неприкосновеност на личния 
живот, киберсигурността и 
защитата на данните;

Or. en

Изменение 1426
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на данните,
киберсигурност и защита на данните;

д) приемане на препоръки относно 
управлението на данните,
киберсигурността и защитата на 
данните;

Or. en

Изменение 1427
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) управление на данните, д) насърчаване на неутрално
управление на данните, киберсигурност 
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киберсигурност и защита на данните; и защита на данните;

Or. en

Изменение 1428
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) участие в изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55.

заличава се

Or. en

Изменение 1429
Перванш Берес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) участие в изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55.

е) участие в препоръчването, 
предлагането и изработването на 
мрежови кодекси и насоки съгласно 
член 55.

Or. en

Обосновка

Насоките са много важни дори и да нямат правна стойност: в тях се определя 
пътят, който да се следва. Затова е важно организацията на операторите за 
разпределение на електроенергия да могат да участват в тяхното определяне чрез 
бъдещата ООРСЕС.

Изменение 1430
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) участие в изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55.

е) принос за изработването на 
мрежови кодекси съгласно член 55 чрез 
даване на становища.

Or. en

Изменение 1431
Кая Калас, Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) определение за 
стандартизирани пазарни продукти 
поне по отношение на 
трансграничните тръжни зони в 
сътрудничество с всички съответни 
участници на пазара, включително 
оператори на преносни системи, 
доставчици на услуги по оптимизация 
на потреблението и други ползватели 
на системата;

Or. en

Изменение 1432
Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия по наблюдението за 
прилагането на мрежовите кодекси и 
насоки, които са от значение за 
експлоатацията и планирането на 

а) си сътрудничи ефективно с 
ЕМОПС за електроенергия, с 
Агенцията и с националните 
регулатори за улесняване на 
наблюдението от страна на 
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разпределителни мрежи, както и за 
координираната експлоатация на 
преносни и разпределителни мрежи, и 
които са приети съгласно настоящия 
регламент;

Агенцията и по целесъобразност от 
националните регулаторни органи за 
прилагането на мрежовите кодекси и 
насоки, които са от значение за 
експлоатацията и планирането на 
разпределителни мрежи, както и за 
координираната експлоатация на 
преносни и разпределителни мрежи, и 
които са приети съгласно настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 1433
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работи по установяването на 
най-добри практики в областите, 
посочени в параграф 1, и за 
въвеждането в разпределителната 
мрежа на подобрения в енергийната 
ефективност;

заличава се

Or. en

Изменение 1434
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действа при пълно спазване на 
правилата за конкуренцията.

заличава се

Or. en
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Изменение 1435
Перванш Берес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) си сътрудничи с ЕМОПС за 
електроенергия при изготвянето на 
незадължителния десетгодишен план 
за развитие на мрежата за цялата 
Общност.

Or. en

Обосновка

Десетгодишният план за развитие за цялата Общност оказва въздействие върху 
разпределението на електроенергията и затова е нормално бъдещата структура, 
обединяваща операторите за разпределение на електроенергия, да може да си 
сътрудничи с ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 1436
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 51a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a

Приемане на решения

ООРСЕС приема с консенсус решения 
във връзка със своите задачи съгласно 
член 51.

Or. en

Изменение 1437
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се

Консултации в процеса на 
разработване на мрежови кодекси

1. Когато подготвя мрежови кодекси в 
съответствие с член 55, ООРСЕС 
провежда процес на обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин с 
участието на всички съответни 
заинтересовани страни, и по-
специално на организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни, в 
съответствие с процедурния 
правилник, посочен в член 50. В 
посочените консултации участват и 
националните регулаторни органи и 
други национални органи, 
предприятия за доставка и 
производство на електроенергия, 
ползватели на системата, 
включително клиенти, оператори на 
разпределителни системи, 
включително съответните 
промишлени асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани страни. Тези 
консултации имат за цел 
установяване на възгледите и 
предложенията на всички 
заинтересовани страни по време на 
процеса на вземане на решения.

2. Всички документи и протоколи от 
заседанията, свързани с 
консултациите, посочени в параграф 
1, се правят публично достояние.

3. ООРСЕС взема предвид възгледите, 
изразени по време на консултациите. 
Преди да приеме предложения за 
мрежови кодекси, посочени в член 55, 
ООРСЕС указва как са били взети под 
внимание бележките, получени по 
време на консултациите Когато 
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бележките не са били взети под 
внимание, тя излага основанията за 
това.

Or. en

Изменение 1438
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се

Консултации в процеса на 
разработване на мрежови кодекси

1. Когато подготвя мрежови кодекси в 
съответствие с член 55, ООРСЕС 
провежда процес на обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин с 
участието на всички съответни 
заинтересовани страни, и по-
специално на организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни, в 
съответствие с процедурния 
правилник, посочен в член 50. В 
посочените консултации участват и 
националните регулаторни органи и 
други национални органи, 
предприятия за доставка и 
производство на електроенергия,
ползватели на системата, 
включително клиенти, оператори на 
разпределителни системи, 
включително съответните 
промишлени асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани страни. Тези 
консултации имат за цел 
установяване на възгледите и 
предложенията на всички 
заинтересовани страни по време на 
процеса на вземане на решения.
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2. Всички документи и протоколи от 
заседанията, свързани с 
консултациите, посочени в параграф 
1, се правят публично достояние.

3. ООРСЕС взема предвид възгледите, 
изразени по време на консултациите. 
Преди да приеме предложения за 
мрежови кодекси, посочени в член 55, 
ООРСЕС указва как са били взети под 
внимание бележките, получени по 
време на консултациите Когато 
бележките не са били взети под 
внимание, тя излага основанията за
това.

Or. en

Изменение 1439
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се

Консултации в процеса на 
разработване на мрежови кодекси

1. Когато подготвя мрежови кодекси в 
съответствие с член 55, ООРСЕС 
провежда процес на обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин с 
участието на всички съответни 
заинтересовани страни, и по-
специално на организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни, в 
съответствие с процедурния 
правилник, посочен в член 50. В 
посочените консултации участват и 
националните регулаторни органи и 
други национални органи, 
предприятия за доставка и 
производство на електроенергия, 
ползватели на системата, 
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включително клиенти, оператори на 
разпределителни системи, 
включително съответните 
промишлени асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани страни. Тези 
консултации имат за цел 
установяване на възгледите и 
предложенията на всички 
заинтересовани страни по време на 
процеса на вземане на решения.

2. Всички документи и протоколи от 
заседанията, свързани с 
консултациите, посочени в параграф 
1, се правят публично достояние.

3. ООРСЕС взема предвид възгледите, 
изразени по време на консултациите. 
Преди да приеме предложения за 
мрежови кодекси, посочени в член 55, 
ООРСЕС указва как са били взети под 
внимание бележките, получени по 
време на консултациите Когато 
бележките не са били взети под 
внимание, тя излага основанията за 
това.

Or. en

Обосновка

Предложението за създаване на ООРСЕС следва да бъде оттеглено с цел да се 
премахнат рисковете от конфликти на интереси. Настоящото изменение насърчава 
постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1440
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 52 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултации в процеса на 
разработване на мрежови кодекси

Консултации на ООРСЕС

Or. en
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Обосновка

ООРСЕС следва да осъществява добър контрол върху своите дейности и да провежда 
консултации по всички предложения, а не само по онези, които са свързани с 
разработването на мрежови кодекси.

Изменение 1441
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Ойген 
Фройнд, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато подготвя мрежови 
кодекси в съответствие с член 55, 
ООРСЕС провежда процес на обстойни 
консултации на ранен етап по открит и 
прозрачен начин с участието на всички 
съответни заинтересовани страни, и по-
специално на организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни, в съответствие с процедурния 
правилник, посочен в член 50. В 
посочените консултации участват и 
националните регулаторни органи и 
други национални органи, предприятия 
за доставка и производство на 
електроенергия, ползватели на 
системата, включително клиенти, 
оператори на разпределителни системи, 
включително съответните промишлени 
асоциации, технически органи и 
платформи на заинтересовани страни. 
Тези консултации имат за цел 
установяване на възгледите и 
предложенията на всички 
заинтересовани страни по време на 
процеса на вземане на решения.

1. Когато подготвя нови мрежови 
кодекси за техническите подробности 
на действащите актове на Съюза, в
които се определя политическата 
рамка в съответствие с член 55, 
ООРСЕС провежда процес на обстойни 
консултации на ранен етап по открит и 
прозрачен начин с участието на всички 
съответни заинтересовани страни, и по-
специално на организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни, в съответствие с процедурния 
правилник, посочен в член 50. В 
посочените консултации участват и 
националните регулаторни органи и 
други национални органи, предприятия 
за доставка и производство на 
електроенергия, ползватели на 
системата, включително клиенти, 
оператори на разпределителни системи, 
включително съответните промишлени 
асоциации, технически органи и 
платформи на заинтересовани страни. 
Тези консултации имат за цел 
установяване на възгледите и 
предложенията на всички 
заинтересовани страни по време на 
процеса на вземане на решения.

Or. en
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Изменение 1442
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато подготвя 
предложенията в съответствие със 
задачите, посочени в член 51, 
ООРСЕС представя на Агенцията 
проекта на тези предложения. В срок 
от два месеца от получаването
Агенцията дава на ООРСЕС 
становище по проекта на 
предложенията и по предлаганите 
изменения. Ако становището е 
положително, ООРСЕС може да 
приеме текстовете. Ако 
становището е отрицателно, 
ООРСЕС следва да преработи 
текстовете. В случай на значителни 
промени предвидените в параграфи 1, 
2 и 3 консултации се повтарят.

Or. en

Обосновка

На ACER следва да бъде възложена надзорна роля по отношение на текстовете, 
изготвяни от ООРСЕС.

Изменение 1443
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ООРСЕС взема предвид 
възгледите, изразени по време на 
консултациите. Преди да приеме 
предложения за мрежови кодекси, 
посочени в член 55, ООРСЕС указва как 
са били взети под внимание бележките, 
получени по време на консултациите 

3. ООРСЕС взема предвид 
възгледите, изразени по време на 
консултациите. Преди да приеме 
предложения за мрежови кодекси, 
посочени в член 55, или предложения в 
съответствие със задачите, посочени 
в член 51, ООРСЕС указва в достъпна 
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Когато бележките не са били взети под 
внимание, тя излага основанията за 
това.

публикация как са били взети под 
внимание бележките, получени по време 
на консултациите. В същата 
публикация тя излага причините,
когато бележките не са били взети под 
внимание.

Or. en

Обосновка

Задълженията за консултации не следва да се ограничават до разработването на 
мрежови кодекси, а да се прилагат и за процесите по планиране на работата и за 
разработването на мрежови кодекси, по-конкретно за да се гарантира, че 
предоставянето на потребителите е планирано от самото начало и че инвестициите 
предлагат най-голяма стойност за тях. Процесът следва да улеснява приноса от 
нетехнически експерти, които могат да предоставят информация за
функционирането на пазара.

Изменение 1444
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Създава се независим 
консултативен съвет на 
представителите на 
заинтересованите страни, и по-
специално ползватели на системата 
и крайни потребители, който 
предоставя независими консултации 
на ООРСЕС във връзка с:

а) работите по установяване на най-
добрите практики за въвеждането в 
разпределителната мрежа на 
подобрения в енергийната 
ефективност, както е посочено в 
член 51, параграф 2, буква в);

б) годишната работна програма и 
годишния доклад, както е посочено в 
член 51, параграф 2, буква г), и

в) подготовката на възможни 
мрежови кодекси съгласно член 56.
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Or. en

Обосновка

Задълженията за консултации не следва да се ограничават до разработването на 
мрежови кодекси, а да се прилагат и за процесите по планиране на работата и за 
разработването на мрежови кодекси, по-конкретно за да се гарантира, че 
предоставянето на потребителите е планирано от самото начало и че инвестициите 
предлагат най-голяма стойност за тях. Процесът следва да улеснява приноса от 
нетехнически експерти, които могат да предоставят информация за
функционирането на пазара.

Изменение 1445
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат с операторите 
на преносни системи в планирането и 
експлоатацията на своите мрежи. По-
конкретно операторите на 
разпределителни и преносни системи си 
обменят цялата необходима 
информация и данни, отнасящи се за 
ефективността на генериращите 
мощности и оптимизацията на 
потреблението, ежедневната 
експлоатация на своите мрежи и 
дългосрочното планиране на 
инвестициите в мрежите, с оглед да 
обезпечат разходоефективното, сигурно 
и надеждно развитие и експлоатация на 
мрежите си.

1. Операторите на разпределителни 
системи и операторите на преносни 
системи си сътрудничат в планирането 
и експлоатацията на своите мрежи. По-
конкретно операторите на 
разпределителни и преносни системи си 
обменят цялата необходима 
информация и данни, отнасящи се за 
ефективността на генериращите 
мощности и оптимизацията на 
потреблението, ежедневната 
експлоатация на своите мрежи и 
дългосрочното планиране на 
инвестициите в мрежите, с оглед да 
обезпечат разходоефективното развитие 
и експлоатация и сигурната и 
надеждна експлоатация на мрежите 
си.

Or. en

Изменение 1446
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат, за да получат 
координиран достъп до ресурси, като 
например за разпределено производство 
на електроенергия, съхраняване на 
енергия или оптимизация на 
потреблението, които могат да 
задоволят конкретни нужди както на 
разпределителната, така и на преносната 
система.

2. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат, за да получат 
координиран достъп до ресурси, като 
например за разпределено производство 
на електроенергия, съхраняване на 
енергия или оптимизация на 
потреблението, които могат да 
задоволят конкретни нужди както на 
разпределителната, така и на преносната 
система. Те не сключват договори с 
доставчиците на ресурси, които им 
пречат да продават услугите си на 
други пазари. Стандартизираните 
продукти за гъвкавост се определят 
по пазарни зони със 
сътрудничеството на операторите 
на преносни и разпределителни 
системи, на доставчиците на услуги 
по оптимизация на потреблението, 
на други ползватели на системата и 
при регулаторен надзор в 
съответствие с член 32 от 
[Директивата за електроенергията].

Or. en

Изменение 1447
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат, за да получат 
координиран достъп до ресурси, като 
например за разпределено производство 
на електроенергия, съхраняване на 
енергия или оптимизация на 
потреблението, които могат да 
задоволят конкретни нужди както на 
разпределителната, така и на преносната 

2. Операторите на разпределителни 
системи си сътрудничат, за да получат 
координиран достъп до ресурси, като 
например за разпределено производство 
на електроенергия, съхраняване на 
енергия или оптимизация на 
потреблението, които могат да 
задоволят конкретни нужди както на 
разпределителната, така и на преносната 
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система. система. Те не трябва да сключват 
договори с доставчиците на ресурси, 
които им пречат да продават 
услугите си на други пазари.

Or. en

Изменение 1448
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. ЕМОПС за електроенергия и 
ООРСЕС изготвят предложение за 
създаване на официален механизъм за 
сътрудничество между операторите 
на разпределителни системи и 
операторите на преносни системи с 
цел да се увеличи в максимална 
степен приносът на всички 
участници (наред с другото, пазарни 
посредници, кооперативи, енергийни 
общности) за постигането на целите 
и задачите на ЕС в областта на 
климата и енергетиката. В 
предложението се определят, наред с 
другото, следните елементи:

– описват се функциите на механизма 
за сътрудничество

– определят се съответните 
отговорности на операторите на 
преносни и разпределителни системи 
в управлението на услугите

– въвеждат се конкретни механизми 
за координация

– набелязват се всички необходими 
промени в действащите мрежови 
кодекси на ЕС

– анализира се функционалното 
въздействие върху отношенията с 
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другите местни участници

Or. en

Изменение 1449
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Общата политическа рамка за 
мрежовите кодекси и насоките най-
напред се приемат от правото на 
Съюза в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. При условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57, Комисията може да приема 
делегирани актове за техническите 
спецификации на мрежовите кодекси 
и насоките, когато общата 
политическа рамка е приета от 
правото на Съюза. Такива делегирани 
актове се приемат или като мрежови 
кодекси въз основа на текстови 
предложения, изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

Or. en

Изменение 1450
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Комисията може да приема 
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за електроенергия 
съгласно процедурата по член 55, или 
като насоки съгласно процедурата по 
член 57.

Or. en

Изменение 1451
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Комисията може да приема 
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на становище, изготвено от 
ЕМОПС за електроенергия, или когато е 
решено така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС, и на предложение, 
изготвено от Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

Or. en
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Изменение 1452
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива актове за изпълнение се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

Or. en

Изменение 1453
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива актове за изпълнение се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се оценят степента и формата на използване на делегирани актове 
във всички случаи, предлагани от директивата и отразени в регламента. От 
предложението на директивата не е ясно каква е обосновката за използването на 
актове за изпълнение (напр. формата на данните в член 24 от директивата) или в 
други случаи – за използването на делегирани актове (член 61 относно ACER и член 63 
относно мрежовите кодекси). Поради това не е ясно какво „правило“ е използвано за 
определяне на формата на използвания за конкретните теми акт.

Изменение 1454
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема
делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива актове за изпълнение се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

Or. en

Изменение 1455
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приема 1. Комисията може да приема 



PE610.751v01-00 68/137 AM\1134764BG.docx

BG

делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от
ООРСЕС и Агенцията съгласно 
процедурата по член 55, или като 
насоки съгласно процедурата по член 
57.

делегирани актове, при условие че е 
оправомощена за това съгласно членове 
55 и 57. Такива делегирани актове се 
приемат или като мрежови кодекси въз 
основа на текстови предложения, 
изготвени от ЕМОПС за 
електроенергия, или когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно член 55, параграф 2 — от 
Агенцията съгласно процедурата по 
член 55, или като насоки съгласно 
процедурата по член 57.

Or. en

Обосновка

Предложението за създаване на ООРСЕС следва да бъде оттеглено с цел да се 
премахнат рисковете от конфликти на интереси. Настоящото изменение насърчава 
постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1456
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) са единствено от техническо 
естество;

Or. en

Изменение 1457
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 54 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряват предоставянето на а) осигуряват предоставянето на 
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минималната степен на хармонизация, 
която е необходима за постигане на 
целите на настоящия регламент;

минималната степен на техническа
хармонизация, която е необходима за 
постигане на целите на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 1458
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове за точни и 
подробни от техническа гледна точка 
правила с трансгранично значение в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области. Преди приемането 
на делегиран акт за изготвяне на нов 
мрежов кодекс или за промяна на 
действащ мрежов кодекс Комисията 
представя законодателно 
предложение съгласно обикновената 
законодателна процедура с цел 
приемане на политическата рамка.

Or. en

Изменение 1459
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 

1. Комисията е оправомощена да
изготвя мрежови кодекси чрез актове
за изпълнение, приети в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
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следните области: посочена в член 62, параграф 2, в
следните области:

Or. en

Изменение 1460
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

1. Комисията е оправомощена за 
срок от пет години да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
63, отнасящи се за установяването на 
мрежови кодекси в следните области:

Or. en

Изменение 1461
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

1. Комисията е оправомощена да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

Or. en

Обосновка

Алтернативната формулировка е в съответствие с коментара относно делегираните 
актове, тъй като е необходимо е да се оценят степента и формата на използване на 
делегирани актове във всички случаи, предлагани от директивата и отразени в 
регламента. От предложението на директивата не е ясно каква е обосновката за 
използването на актове за изпълнение (напр. формата на данните в член 24 от 
директивата) или в други случаи – за използването на делегирани актове (член 61 
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относно ACER и член 63 относно мрежовите кодекси). Поради това не е ясно какво 
„правило“ е използвано за определяне на формата на използвания за конкретните 
теми акт.

Изменение 1462
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

1. Комисията е оправомощена да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
установяването на мрежови кодекси в 
следните области:

Or. en

Изменение 1463
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването включително 
ограничаване на производството на 
електроенергия и повторно 
диспечиране на генериращи 
мощности и потребление;

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

Or. en

Изменение 1464
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването включително 
ограничаване на производството на 
електроенергия и повторно 
диспечиране на генериращи 
мощности и потребление;

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

Or. en

Обосновка

Премахването на текста е в съответствие с позицията, заявена в член 20.

Изменение 1465
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването включително 
ограничаване на производството на 
електроенергия и повторно 
диспечиране на генериращи 
мощности и потребление;

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

Or. en

Изменение 1466
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Патриция Тоя, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването включително 

ж) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
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ограничаване на производството на 
електроенергия и повторно 
диспечиране на генериращи 
мощности и потребление;

претоварването;

Or. en

Изменение 1467
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно 
хармонизирани тарифни структури 
за пренос и разпределение, както и 
такси за присъединяване, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

заличава се

Or. de

Обосновка

Методиките за определяне на тарифите и мрежовите тарифи се определят въз 
основа на национални и регионални фактори. Хармонизирането на мрежовите тарифи 
противоречи на принципа на субсидиарност. Поради това Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) не разполага с правомощия 
да издава препоръки в това отношение.

Изменение 1468
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно 
хармонизирани тарифни структури 
за пренос и разпределение, както и 
такси за присъединяване, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 

заличава се
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операторите на преносни системи;

Or. en

Изменение 1469
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно 
хармонизирани тарифни структури 
за пренос и разпределение, както и 
такси за присъединяване, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

заличава се

Or. en

Изменение 1470
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

Or. en

Изменение 1471
Клод Тюрмес
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

Or. en

Обосновка

Поради регионалните различия и колебания изглежда не е подходящо да се позволи 
хармонизация на тарифните структури за разпределение в целия ЕС.

Изменение 1472
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

Or. en

Изменение 1473
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, както и 
такси за присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

Or. en

Обосновка

Предвид различните присъщи аспекти и характеристики на разпределителната 
мрежа в държавите членки, няма да бъде възможно да се извърши хармонизация на 
тарифите за разпределение на равнището на ЕС. Същият аргумент е приложим и за 
буква н) от настоящия член.

Изменение 1474
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, както и 
такси за присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

Or. en

Обосновка

Предвид бързото развитие на енергийните системи, сближаването на структурата 
на тарифите за разпределение не е оправдано предвид тяхното слабо трансгранично 
въздействие и силната им взаимовръзка с местните особености.

Изменение 1475
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос и 
разпределение, както и такси за 
присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за пренос, както и 
такси за присъединяване, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

Or. en

Изменение 1476
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) правила за 
недискриминационно, прозрачно 
предоставяне на спомагателни услуги, 
различни от контрола на честотата, 
включително контрол за стабилност 
на напрежението, инерционен 
момент, бързо инжектиране на 
реактивен ток и възможност за черен 
старт, т.е. пускане без външно 
захранване;

заличава се

Or. en

Изменение 1477
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE610.751v01-00 78/137 AM\1134764BG.docx

BG

м) правила за 
недискриминационно, прозрачно 
предоставяне на спомагателни услуги, 
различни от контрола на честотата, 
включително контрол за стабилност 
на напрежението, инерционен 
момент, бързо инжектиране на 
реактивен ток и възможност за черен 
старт, т.е. пускане без външно 
захранване;

заличава се

Or. en

Изменение 1478
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оптимизация на 
потреблението, включително 
агрегиране, съхраняване на енергия и 
правила за ограничаване на 
търсенето;

заличава се

Or. en

Изменение 1479
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оптимизация на 
потреблението, включително 
агрегиране, съхраняване на енергия и 
правила за ограничаване на 
търсенето;

заличава се

Or. en



AM\1134764BG.docx 79/137 PE610.751v01-00

BG

Обосновка

В настоящия регламент ясно се посочва, че правилата относно регионалните 
оперативни центрове следва да се определят от операторите на преносни системи. 
Поради тази причина не е ясно защо е необходима допълнителна законодателна 
уредба за регионалните оперативни центрове. Също така според нас подобни важни 
разпоредби следва да бъдат посочени изрично в текста на настоящия регламент.

Изменение 1480
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оптимизация на 
потреблението, включително 
агрегиране, съхраняване на енергия и 
правила за ограничаване на 
търсенето;

заличава се

Or. en

Изменение 1481
Кая Калас, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) оптимизация на потреблението, 
включително агрегиране, съхраняване 
на енергия и правила за ограничаване 
на търсенето;

н) оптимизация на потреблението,
включително агрегиране, и правила за 
ограничаване на търсенето;

Or. en

Изменение 1482
Кая Калас, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар

Предложение за регламент
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Член 55 – параграф 1 – буква на (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) съхраняване на енергия;

Or. en

Изменение 1483
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) правила за киберсигурност; и заличава се

Or. en

Обосновка

С въпроса вече се занимават няколко европейски органа (като ENISA) и евентуален 
мрежов кодекс най-вероятно би се припокрил с други правила, а публичната 
информация следва да се ограничава до това, което е необходимо.

Изменение 1484
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) правила за киберсигурност; 
както и

заличава се

Or. en

Изменение 1485
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
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Член 55 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) правила, отнасящи се за 
регионалните оперативни центрове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за регионалните координационни центрове естествено попадат в обхвата 
на насоките относно експлоатацията на системата, тъй като биха осигурили 
допълнителна степен на подробност за начина, по който координацията следва да се 
осъществява на практика.

Изменение 1486
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) правила, отнасящи се за 
регионалните оперативни центрове.

заличава се

Or. en

Изменение 1487
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) съхраняване на енергия.

Or. en

Изменение 1488
Корнелия Ернст
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси.
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от 
по-малко значение за преносната 
система, Комисията може да поиска 
от ООРСЕС за електроенергия 
вместо от ЕМОПС за електроенергия 
да свика комитет за изготвянето на 
проект, който да внесе в Агенцията 
предложение за мрежов кодекс.

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси.

Or. en

Изменение 1489
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси.
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от 

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
ООРСЕС и другите съответни 
заинтересовани страни, изготвя
годишен списък на приоритетите, на 
всеки три години, определящ областите, 
уредени в параграф 1 и в член 8,
параграф 6, които следва да се включат 
при разработването на мрежовите 
кодекси.
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по-малко значение за преносната 
система, Комисията може да поиска 
от ООРСЕС за електроенергия 
вместо от ЕМОПС за електроенергия 
да свика комитет за изготвянето на 
проект, който да внесе в Агенцията 
предложение за мрежов кодекс.

Or. en

Обосновка

В членове 49 – 51 от настоящия регламент се въвежда Организация на операторите 
на разпределителни системи в Европейския съюз. Ето защо задачите на тази 
организация трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбата на 
настоящия член и особено по отношение на сътрудничеството между операторите 
на преносни системи и операторите на разпределителни системи – с член 53.

Изменение 1490
Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен,
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс. ООРСЕС гарантира 
балансирано в географско отношение 
представителство на свикания 
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комитет за изготвянето на проект, 
включително на малки или 
независими оператори на 
разпределителни системи, и че той 
подлежи на правилата, свързани с 
независимостта и 
предотвратяването на конфликт на 
интереси.

Or. en

Изменение 1491
Перванш Берес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
ООРСЕС за електроенергия и другите 
съответни заинтересовани страни, 
изготвя списък на приоритетите, на 
всеки три години, определящ областите, 
уредени в параграф 1, които следва да се 
включат при разработването на 
мрежовите кодекси след задълбочен 
анализ на разходите и ползите. Ако 
предметът на мрежовия кодекс е пряко 
свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

Or. en

Обосновка

Между ЕМОПС и ООРСЕС следва да има равнопоставеност. Анализът на разходите 
и ползите е важен, за да може потребителите да бъдат информирани за 
обосновката за дадено решение.
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Изменение 1492
Фулвио Мартушело

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
операторите на разпределителни 
системи и другите съответни 
заинтересовани страни, изготвя
годишен списък на приоритетите, на 
всеки три години, определящ областите, 
уредени в параграф 1, които следва да се 
включат при разработването на 
мрежовите кодекси. Ако предметът на 
мрежовия кодекс е пряко свързан с 
експлоатацията на разпределителната 
система и е от по-малко значение за 
преносната система, Комисията може да 
поиска от ООРСЕС за електроенергия 
вместо от ЕМОПС за електроенергия да 
свика комитет за изготвянето на проект, 
който да внесе в Агенцията 
предложение за мрежов кодекс.

Or. en

Изменение 1493
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
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разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС 
за електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе
в Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от
Агенцията вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет на 
заинтересованите страни, който да 
внесе предложение за мрежов кодекс.

Or. en

Обосновка

В отсъствието на ООРСЕС ACER следва да изготвя и наблюдава изпълнението на 
мрежовите кодекси, свързани с разпределителните мрежи. Също така ACER следва 
да има правото да свиква комитети за изготвянето на проект на мрежов кодекс. 
Тези комитети за изготвянето на проект следва да бъдат преименувани на 
„комитети на заинтересованите страни“ с цел да се предотврати погрешно 
тълкуване на тяхната роля: комитетите следва да имат консултативна, 
подпомагаща роля, но не и да разписват проекта на мрежовите кодекси.

Изменение 1494
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
ООРСЕС и другите съответни 
заинтересовани страни, изготвя списък 
на приоритетите, на всеки три години, 
определящ областите, уредени в 
параграф 1, които следва да се включат 
при разработването на мрежовите 
кодекси. Ако предметът на мрежовия 
кодекс е пряко свързан с експлоатацията 
на разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията иска от ООРСЕС за 
електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
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изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

Or. en

Изменение 1495
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, уредени в параграф 1, които 
следва да се включат при 
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

2. Комисията, след консултация с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
другите съответни заинтересовани 
страни, изготвя списък на приоритетите, 
на всеки три години, определящ 
областите, които следва да се включат 
при законодателното планиране и при
разработването на мрежовите кодекси. 
Ако предметът на мрежовия кодекс е 
пряко свързан с експлоатацията на 
разпределителната система и е от по-
малко значение за преносната система, 
Комисията може да поиска от ООРСЕС 
за електроенергия вместо от ЕМОПС за 
електроенергия да свика комитет за 
изготвянето на проект, който да внесе в 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс.

Or. en

Изменение 1496
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Комисията изисква от Агенцията 
да ѝ представи в разумен срок, не по-
дълъг от шест месеца, необвързваща 
рамкова насока („рамкова насока“), в 
която да се установят ясни и обективни 
принципи за разработването на мрежови 
кодекси, свързани с установените 
области в списъка на приоритетите. 
Искането на Комисията може да 
включва условия, на които да отговаря 
рамковата насока. Всяка рамкова насока 
допринася за пазарната интеграция, 
недискриминацията, ефективната 
конкуренция и ефикасното 
функциониране на пазара. При 
мотивирано искане от страна на 
Агенцията Комисията може да удължи 
този срок.

3. Комисията изисква от Агенцията 
да ѝ представи в разумен срок, не по-
дълъг от шест месеца, необвързваща 
рамкова насока („рамкова насока“), в 
която да се установят ясни и обективни 
принципи за разработването на мрежови 
кодекси, свързани с установените 
области в списъка на приоритетите. 
Искането на Комисията може да 
включва условия, на които да отговаря 
рамковата насока. Всяка рамкова насока 
допринася за по-добрата пазарна
интеграция на високите равнища на 
електроенергията, произвеждана от 
променливи възобновяеми енергийни 
източници, недискриминацията, 
ефективната конкуренция и ефикасното 
функциониране на пазара. При 
мотивирано искане от страна на 
Агенцията Комисията може да удължи 
този срок.

Or. en

Изменение 1497
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията се консултира 
официално с ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС и другите 
съответни заинтересовани страни 
относно рамковата насока в 
продължение най-малко на два месеца 
по открит и прозрачен начин.

4. Агенцията се консултира 
официално с ЕМОПС за електроенергия 
и с другите съответни заинтересовани 
страни относно рамковата насока в 
продължение най-малко на два месеца 
по открит и прозрачен начин.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения. 
Освен това, за да се внесе пояснение относно различните роли и отговорности при 
изготвянето на мрежовите кодекси, свързаните с разпределителната мрежа 
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разпоредби относно мрежовите кодекси следва да бъдат разгледани в друга алинея. 
Следователно съдържанието на настоящия параграф се ограничава до мрежовите 
кодекси, които попадат в обхвата на компетентност на ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 1498
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията се консултира 
официално с ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС и другите 
съответни заинтересовани страни 
относно рамковата насока в 
продължение най-малко на два месеца 
по открит и прозрачен начин.

4. Агенцията се консултира 
официално с ЕМОПС за електроенергия 
и с другите съответни заинтересовани 
страни относно рамковата насока в 
продължение най-малко на два месеца 
по открит и прозрачен начин.

Or. en

Изменение 1499
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако Комисията счете, че 
рамковата насока не допринася за 
пазарна интеграция, недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, тя може да 
поиска от Агенцията да преразгледа 
рамковата насока в разумен срок и да я 
представи повторно на Комисията.

6. Ако Комисията счете, че 
рамковата насока не допринася за по-
добра пазарна интеграция на високите 
равнища на електроенергията,
произвеждана от променливи 
възобновяеми енергийни източници,
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, тя може да 
поиска от Агенцията да преразгледа 
рамковата насока в разумен срок и да я 
представи повторно на Комисията.

Or. en
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Изменение 1500
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия или, когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно параграф 2, от ООРСЕС за 
електроенергия в разумен срок, който 
не надвишава 12 месеца, да представи 
на Агенцията предложение за мрежов 
кодекс, който да е съобразен със 
съответната рамкова насока.

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия в разумен срок, който не 
надвишава 12 месеца, да представи на 
Агенцията мрежов кодекс, който да е 
съобразен със съответната рамкова 
насока.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения. 
Освен това, за да се внесе пояснение относно различните роли и отговорности при 
изготвянето на мрежовите кодекси, свързаните с разпределителната мрежа 
разпоредби относно мрежовите кодекси следва да бъдат разгледани в друга алинея. 
Следователно съдържанието на настоящия параграф се ограничава до мрежовите 
кодекси, които попадат в обхвата на компетентност на ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 1501
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия или, когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно параграф 2, от ООРСЕС за 
електроенергия в разумен срок, който 
не надвишава 12 месеца, да представи 
на Агенцията предложение за мрежов 
кодекс, който да е съобразен със 

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия в разумен срок, който не 
надвишава 12 месеца, да представи на 
Агенцията мрежов кодекс, който да е 
съобразен със съответната рамкова 
насока.
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съответната рамкова насока.

Or. en

Изменение 1502
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия или, когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно параграф 2, от ООРСЕС за 
електроенергия в разумен срок, който не 
надвишава 12 месеца, да представи на 
Агенцията предложение за мрежов 
кодекс, който да е съобразен със 
съответната рамкова насока.

8. Комисията иска от ЕМОПС за 
електроенергия или, когато е решено 
така в списъка на приоритетите 
съгласно параграф 2, от ООРСЕС за 
електроенергия в разумен срок, който не 
надвишава 12 месеца, да представи на 
Агенцията становище за мрежов 
кодекс, който да е съобразен със 
съответната рамкова насока.

Or. en

Обосновка

В членове 49 – 51 от настоящия регламент се въвежда Организация на операторите 
на разпределителни системи в Европейския съюз. Ето защо задачите на тази 
организация трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбата на 
настоящия член и особено по отношение на сътрудничеството между операторите 
на преносни системи и операторите на разпределителни системи – с член 53.

Изменение 1503
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. ЕМОПС за електроенергия или, 
когато е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС свиква комитет за изготвянето 

9. Агенцията свиква комитет за 
изготвянето на проект, който да я 
подпомага в процеса на разработване на 
мрежовия кодекс. Комитетът за 
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на проект, който да я подпомага в 
процеса на разработване на мрежовия 
кодекс. Комитетът за изготвянето на 
проект се състои от представители на 
ЕМОПС за електроенергия, Агенцията, 
ООРСЕС, номинирани оператори на 
пазара на електроенергия, когато е 
уместно, и ограничен брой от главните 
засегнати заинтересовани страни. 
ЕМОПС за електроенергия или, 
когато е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС разработва предложения за 
мрежови кодекси в областите, посочени 
в параграф 1, след отправено искане от 
Комисията в съответствие с параграф 8.

изготвянето на проект се състои от 
представители на ЕМОПС за 
електроенергия, Агенцията, ООРСЕС, 
номинирани оператори на пазара на 
електроенергия, когато е уместно, 
главните засегнати заинтересовани 
страни, включително пазарни 
оператори – трети страни, и други 
външни източници на експертиза от 
академичните среди или 
организациите на гражданското 
общество. Агенцията разработва 
предложения за мрежови кодекси в 
областите, посочени в параграф 1 и в 
член 8, параграф 6, след отправено 
искане от Комисията в съответствие с 
параграф 8.

Or. en

Обосновка

В членове 49 – 51 от настоящия регламент се въвежда Организация на операторите 
на разпределителни системи в Европейския съюз. Ето защо задачите на тази 
организация трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбата на 
настоящия член и особено по отношение на сътрудничеството между операторите 
на преносни системи и операторите на разпределителни системи – с член 53.

Изменение 1504
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. ЕМОПС за електроенергия или, 
когато е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС свиква комитет за 
изготвянето на проект, който да я 
подпомага в процеса на разработване на 
мрежовия кодекс. Комитетът за 
изготвянето на проект се състои от 
представители на ЕМОПС за 
електроенергия, Агенцията, ООРСЕС, 
номинирани оператори на пазара на 

9. ЕМОПС за електроенергия 
свиква комитет на заинтересованите 
страни, който да я подпомага в процеса 
на разработване на мрежовия кодекс. 
Комитетът на заинтересованите 
страни се състои от представители на 
ЕМОПС за електроенергия, Агенцията и 
други засегнати заинтересовани 
страни, които е вероятно да са 
заинтересовани от мрежовия кодекс,
включително оператори на 
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електроенергия, когато е уместно, и
ограничен брой от главните 
засегнати заинтересовани страни. 
ЕМОПС за електроенергия или, когато 
е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС разработва предложения за 
мрежови кодекси в областите, посочени 
в параграф 1, след отправено искане от 
Комисията в съответствие с параграф 8.

разпределителни системи,
номинирани оператори на пазара на 
електроенергия, ползватели на 
системата, съответните браншови 
сдружения, технически органи и
сдружения на потребителите. 
ЕМОПС за електроенергия разработва 
предложения за мрежови кодекси в 
областите, посочени в параграф 1, след 
отправено искане от Комисията в 
съответствие с параграф 8.

Or. en

Обосновка

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Изменение 1505
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. ЕМОПС за електроенергия или, 
когато е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС свиква комитет за 
изготвянето на проект, който да я 
подпомага в процеса на разработване на 
мрежовия кодекс. Комитетът за 
изготвянето на проект се състои от 
представители на ЕМОПС за 
електроенергия, Агенцията, ООРСЕС, 
номинирани оператори на пазара на 
електроенергия, когато е уместно, и

9. ЕМОПС за електроенергия 
свиква комитет на заинтересованите 
страни, който да я подпомага в процеса 
на разработване на мрежовия кодекс. 
Комитетът на заинтересованите 
страни се състои от представители на 
ЕМОПС за електроенергия, Агенцията и 
други засегнати заинтересовани 
страни, които е вероятно да са 
заинтересовани от мрежовия кодекс,
включително оператори на 
разпределителни системи,
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ограничен брой от главните 
засегнати заинтересовани страни. 
ЕМОПС за електроенергия или, когато 
е решено така в списъка на 
приоритетите съгласно параграф 2, 
ООРСЕС разработва предложения за 
мрежови кодекси в областите, посочени 
в параграф 1, след отправено искане от 
Комисията в съответствие с параграф 8.

номинирани оператори на пазара на 
електроенергия, ползватели на 
системата, съответните браншови 
сдружения, технически органи и
сдружения на потребителите. 
ЕМОПС за електроенергия разработва 
предложения за мрежови кодекси в 
областите, посочени в параграф 1, след 
отправено искане от Комисията в 
съответствие с параграф 8.

Or. en

Изменение 1506
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за пазарна интеграция, 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена на 
Комисията.

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за пазарна интеграция, 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара. В срок от 
четири месеца от получаването
Агенцията предоставя преразгледания 
мрежов кодекс на ЕМОПС за 
електроенергия или на ООРСЕС. Ако 
ЕМОПС за електроенергия или 
ООРСЕС не са съгласни с 
преразгледания мрежов кодекс, те 
свикват комитета за изготвяне на 
проект, посочен в параграф 9, който 
да ги подпомогне в процеса на 
разработване на преразгледания 
мрежов кодекс. ЕМОПС за 
електроенергия или ООРСЕС 
предоставят своите становища 
относно преразгледания мрежов 
кодекс и го връщат на Агенцията в 
срок от два месеца от получаването
на преразгледания мрежов 
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кодекс. Агенцията представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от един месец, 
считано от деня на получаване на
преразгледаното предложение. В 
предложението, представено на 
Комисията, Агенцията взема предвид 
възгледите, изразени от всички 
участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена на 
Комисията.

Or. en

Изменение 1507
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за пазарна интеграция, 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на 
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия, е 
съобразен със съответната рамкова 
насока и допринася за пазарна 
интеграция, недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на 
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
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версията, която ще бъде представена на 
Комисията.

заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения. 
Освен това, за да се внесе пояснение относно различните роли и отговорности при 
изготвяне на мрежовите кодекси, свързаните с разпределителната мрежа 
разпоредби относно мрежовите кодекси следва да бъдат преместени в друга алинея. 
Следователно съдържанието на настоящия параграф се ограничава до мрежовите 
кодекси, които попадат в обхвата на компетентност на ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 1508
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за пазарна интеграция, 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на 
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена на 
Комисията.

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия, и 
гарантира, че мрежовият кодекс е 
съобразен със съответната рамкова 
насока и допринася за пазарна 
интеграция, недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на 
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия изготвяне на 
предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена на 
Комисията.
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Or. en

Изменение 1509
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Агенцията преразглежда 
мрежовия кодекс и гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за пазарна интеграция, 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя
преразгледания мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на
предложението. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на
ръководеното от ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС изготвяне 
на предложението и официално се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни относно 
версията, която ще бъде представена 
на Комисията.

10. Агенцията гарантира, че 
мрежовият кодекс е съобразен със 
съответната рамкова насока и допринася 
за по-добра пазарна интеграция на 
високите равнища на 
електроенергията, произвеждана от 
променливи възобновяеми енергийни 
източници, недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя
проекта на мрежов кодекс на 
Комисията в срок от шест месеца, 
считано от деня на получаване на
становището. В предложението, 
представено на Комисията, Агенцията 
взема предвид възгледите, изразени от 
всички участващи страни по време на 
изготвяне на предложението.

Or. en

Изменение 1510
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато ЕМОПС за 11. Когато ЕМОПС за 
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електроенергия или ООРСЕС не успее 
да разработи мрежов кодекс в 
определения от Комисията срок по 
параграф 8, Комисията може да поиска 
от Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока. Агенцията 
може да започне допълнителна 
консултация в хода на подготовката на 
проект на мрежов кодекс по настоящия 
параграф. Агенцията внася в Комисията 
проект на мрежов кодекс, подготвен по 
настоящия параграф, и може да 
препоръча неговото приемане.

електроенергия не успее да разработи
становище в определения от 
Комисията срок по параграф 8, 
Комисията може да поиска от 
Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока без 
становището на ЕМОПС за 
електроенергия. Агенцията може да 
започне допълнителна консултация в 
хода на подготовката на проект на 
мрежов кодекс по настоящия параграф. 
Агенцията внася в Комисията проект на 
мрежов кодекс, подготвен по настоящия 
параграф, и може да препоръча неговото 
приемане.

Or. en

Изменение 1511
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато ЕМОПС за 
електроенергия или ООРСЕС не успее 
да разработи мрежов кодекс в 
определения от Комисията срок по 
параграф 8, Комисията може да поиска 
от Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока. Агенцията 
може да започне допълнителна 
консултация в хода на подготовката на 
проект на мрежов кодекс по настоящия 
параграф. Агенцията внася в Комисията 
проект на мрежов кодекс, подготвен по 
настоящия параграф, и може да 
препоръча неговото приемане.

11. Когато ЕМОПС за 
електроенергия не успее да разработи 
мрежов кодекс в определения от 
Комисията срок по параграф 8, 
Комисията може да поиска от 
Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока. Агенцията 
може да започне допълнителна 
консултация в хода на подготовката на 
проект на мрежов кодекс по настоящия 
параграф. Агенцията внася в Комисията 
проект на мрежов кодекс, подготвен по 
настоящия параграф, и може да 
препоръча неговото приемане.

Or. en
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Изменение 1512
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато ЕМОПС за 
електроенергия или ООРСЕС не успее 
да разработи мрежов кодекс в 
определения от Комисията срок по 
параграф 8, Комисията може да поиска 
от Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока. Агенцията 
може да започне допълнителна 
консултация в хода на подготовката на 
проект на мрежов кодекс по настоящия 
параграф. Агенцията внася в Комисията 
проект на мрежов кодекс, подготвен по 
настоящия параграф, и може да 
препоръча неговото приемане.

11. Когато ЕМОПС за 
електроенергия не успее да разработи 
мрежов кодекс в определения от 
Комисията срок по параграф 8, 
Комисията може да поиска от 
Агенцията да подготви проект на 
мрежов кодекс въз основа на 
съответната рамкова насока. Агенцията 
може да започне допълнителна 
консултация в хода на подготовката на 
проект на мрежов кодекс по настоящия 
параграф. Агенцията внася в Комисията 
проект на мрежов кодекс, подготвен по 
настоящия параграф, и може да 
препоръча неговото приемане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения. 
Освен това, за да се внесе пояснение относно различните роли и отговорности при 
изготвянето на мрежовите кодекси, свързаните с разпределителната мрежа 
разпоредби относно мрежовите кодекси следва да бъдат преместени в друга алинея. 
Следователно съдържанието на настоящия параграф се ограничава до мрежовите 
кодекси, които попадат в обхвата на компетентност на ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 1513
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато ЕМОПС за 

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато Агенцията не успее 
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електроенергия или ООРСЕС не успее 
да разработи мрежов кодекс или
Агенцията не успее да разработи проект 
на мрежов кодекс, както е посочено в 
параграф 11 от настоящия член, или по 
препоръка на Агенцията съгласно 
параграф 10 от настоящия член.

да разработи проект на мрежов кодекс, 
както е посочено в параграф 11 от 
настоящия член, или по препоръка на 
Агенцията съгласно параграф 10 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 1514
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато ЕМОПС за 
електроенергия или ООРСЕС не успее 
да разработи мрежов кодекс или 
Агенцията не успее да разработи проект 
на мрежов кодекс, както е посочено в 
параграф 11 от настоящия член, или по 
препоръка на Агенцията съгласно 
параграф 10 от настоящия член.

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато ЕМОПС за 
електроенергия не успее да разработи 
мрежов кодекс или Агенцията не успее 
да разработи проект на мрежов кодекс, 
както е посочено в параграф 11 от 
настоящия член, или по препоръка на 
Агенцията съгласно параграф 10 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 1515
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато ЕМОПС за 
електроенергия или ООРСЕС не успее 

12. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива един или повече 
мрежови кодекси в областите, изброени 
в параграф 1, когато ЕМОПС за 
електроенергия или Агенцията не 
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да разработи мрежов кодекс или 
Агенцията не успее да разработи проект 
на мрежов кодекс, както е посочено в 
параграф 11 от настоящия член, или по 
препоръка на Агенцията съгласно 
параграф 10 от настоящия член.

успее да разработи мрежов кодекс или 
Агенцията не успее да разработи проект 
на мрежов кодекс, както е посочено в 
параграф 11 от настоящия член, или по 
препоръка на Агенцията съгласно 
параграф 10 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1516
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Когато Комисията предложи 
приемането на мрежов кодекс по своя 
собствена инициатива, Комисията се 
консултира с Агенцията, ЕМОПС за 
електроенергия и всички 
заинтересовани страни по отношение на 
проекта на мрежов кодекс в 
продължение на период от не по-малко 
от два месеца.

13. Когато Комисията предложи 
приемането на мрежов кодекс по своя 
собствена инициатива, Комисията се 
консултира с Агенцията, ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС и всички 
заинтересовани страни по отношение на 
проекта на мрежов кодекс в 
продължение на период от не по-малко 
от два месеца.

Or. en

Изменение 1517
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Когато Комисията предложи 
приемането на мрежов кодекс по своя 
собствена инициатива, Комисията се 
консултира с Агенцията, ЕМОПС за 

13. Когато Комисията предложи 
приемането на мрежов кодекс по своя 
собствена инициатива, Комисията се 
консултира с Агенцията, ЕМОПС за 
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електроенергия и всички 
заинтересовани страни по отношение на 
проекта на мрежов кодекс в 
продължение на период от не по-малко 
от два месеца.

електроенергия, ООРСЕС и всички 
заинтересовани страни по отношение на 
проекта на мрежов кодекс в 
продължение на период от не по-малко 
от два месеца.

Or. en

Изменение 1518
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. Когато предметът на 
мрежовия кодекс е пряко свързан с 
експлоатацията на 
разпределителната система и е от 
по-малко значение за преносната 
система и когато е решено така в 
списъка на приоритетите съгласно 
параграф 2, в разумен срок, който не 
надвишава 12 месеца, Агенцията 
представя на Комисията 
предложение за мрежов кодекс. 
Агенцията свиква комитет на 
заинтересованите страни, който да я 
подпомага в процеса на разработване 
на мрежовия кодекс. Комитетът на 
заинтересованите страни се състои 
от представители на Агенцията, 
ЕМОПС за електроенергия и други 
засегнати заинтересовани страни, 
които е вероятно да са 
заинтересовани от мрежовия кодекс, 
включително оператори на 
разпределителни системи, 
номинирани оператори на пазара на 
електроенергия, ползватели на 
системата, съответните браншови 
сдружения, технически органи и 
платформи на 
потребителите. Агенцията 
гарантира, че мрежовият кодекс е 
съобразен със съответната рамкова 
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насока и допринася за пазарна 
интеграция, недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара, и представя 
мрежовия кодекс на Комисията. В 
предложението, представено на 
Комисията, Агенцията взема предвид 
възгледите, изразени от всички 
участващи страни по време на 
изготвяне на предложението и 
официално се консултира със 
съответните заинтересовани страни 
относно версията, която ще бъде 
представена на Комисията.

Or. en

Обосновка

В предлаганото изменение се определя процесът за разработване на мрежовите 
кодекси, свързани с разпределителната мрежа. В отсъствието на ООРСЕС ACER 
следва да изготвя и наблюдава изпълнението на мрежовите кодекси, свързани с 
разпределителните мрежи. Също така ACER следва да има правото да свиква 
„комитети за изготвянето на проект“ (преименувани на „комитети на 
заинтересованите страни“), които да я подпомагат в процеса на разработване на 
мрежовия кодекс.

Изменение 1519
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Настоящият член не засяга 
правото на Комисията да приема и 
изменя насоките съгласно член 57. Той 
не засяга възможността ЕМОПС за 
електроенергия да разработва
незадължителни указания в областите, 
посочени в параграф 1, когато те не се 
отнасят за области, включени в обхвата 
на отправеното от Комисията искане до 
нея. Тези указания се представят на 
Агенцията за становище. Това 

14. Настоящият член не засяга 
правото на Комисията да приема и 
изменя насоките съгласно член 57. Той 
не засяга възможността ЕМОПС за 
електроенергия и ООРСЕС да
разработват незадължителни указания 
в областите, посочени в параграф 1, 
когато те не се отнасят за области, 
включени в обхвата на отправеното от 
Комисията искане до нея. Тези указания 
се представят на Агенцията за 
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становище се взема надлежно предвид 
от ЕМОПС за електроенергия.

становище. Това становище се взема 
надлежно предвид от ЕМОПС за 
електроенергия и от ООРСЕС.

Or. en

Обосновка

В членове 49 – 51 от настоящия регламент се въвежда Организация на операторите 
на разпределителни системи в Европейския съюз. Ето защо задачите на тази 
организация трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбата на 
настоящия член и особено по отношение на сътрудничеството между операторите 
на преносни системи и операторите на разпределителни системи – с член 53.

Изменение 1520
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

1. Комисията представя 
законодателно предложение за 
общата политическа рамка преди 
приемането на делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 1521
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 

1. Комисията е оправомощена да 
приема актове за изпълнение в 
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съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

съответствие с регулаторната 
процедура, посочена в член 62,
параграф 2, отнасящи се за изменение 
на мрежови кодекси, като следва 
процедурата по член 55. Агенцията 
също може да предлага изменения по 
процедурата, посочена в параграфи 2—4 
от настоящия член.

Or. en

Изменение 1522
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

1. Комисията е оправомощена да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се оценят степента и формата на използване на делегирани актове 
във всички случаи, предлагани от директивата и отразени в регламента. От 
предложението на директивата не е ясно каква е обосновката за използването на 
актове за изпълнение (напр. формата на данните в член 24 от директивата) или в 
други случаи – за използването на делегирани актове (член 61 относно ACER и член 63 
относно мрежовите кодекси). Поради това не е ясно какво „правило“ е използвано за 
определяне на формата на използвания за конкретните теми акт.

Изменение 1523
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

1. Комисията е оправомощена да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, отнасящи се за 
изменение на мрежови кодекси, като 
следва процедурата по член 55. 
Агенцията също може да предлага 
изменения по процедурата, посочена в 
параграфи 2—4 от настоящия член.

Or. en

Изменение 1524
Фулвио Мартушело

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, ползвателите на 
системата и потребителите. Агенцията 
може да предложи изменения по 
собствена инициатива.

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, операторите на 
разпределителни системи,
ползвателите на системата и 
потребителите. Агенцията може да 
предложи изменения по собствена 
инициатива.

Or. en

Изменение 1525
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, ползвателите на 
системата и потребителите. Агенцията 
може да предложи изменения по 
собствена инициатива.

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни и разпределителни
системи, ползвателите на системата и 
потребителите. Агенцията може да 
предложи изменения по собствена 
инициатива.

Or. en

Обосновка

В съответствие с добавянето на новата ООРСЕС тук следва да бъдат посочени и 
операторите на разпределителни системи.

Изменение 1526
Перванш Берес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, ползвателите на 
системата и потребителите. Агенцията 
може да предложи изменения по 
собствена инициатива.

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни и разпределителни
системи, ползвателите на системата и 
потребителите. Агенцията може да 
предложи изменения по собствена 
инициатива.

Or. en
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Обосновка

Операторите на разпределителни системи трябва да участват в разработването.

Изменение 1527
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, ползвателите на 
системата и потребителите. Агенцията 
може да предложи изменения по 
собствена инициатива.

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, операторите на 
преносни системи, операторите на
разпределителни системи, 
ползвателите на системата и 
потребителите. Агенцията може да 
предложи изменения по собствена 
инициатива.

Or. en

Изменение 1528
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, ООРСЕС, операторите 
на преносни системи, ползвателите на 
системата и потребителите. Агенцията 
може да предложи изменения по 

2. Проекти за изменения на мрежов 
кодекс, приет по силата на член 55, 
може да бъдат предлагани на Агенцията 
от лица, които е вероятно да са 
заинтересовани от съответния мрежов 
кодекс, включително ЕМОПС за 
електроенергия, операторите на 
преносни системи, операторите на
разпределителни системи, 
ползвателите на системата и 
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собствена инициатива. потребителите. Агенцията може да 
предложи изменения по собствена 
инициатива.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насърчава постигането на съответствие с други изменения.

Изменение 1529
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приеме 
делегиран акт като насока в областите, 
за които разработването на такива 
делегирани актове е възможно и по 
процедурата за мрежови кодекси 
съгласно член 55, параграф 1.

2. Комисията може да приеме 
делегиран акт като насоки в областите, 
за които разработването на такива 
делегирани актове е възможно и по 
процедурата за мрежови кодекси 
съгласно член 55, параграф 1. Тези 
насоки се приемат като актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 62, параграф 2.

Or. en

Изменение 1530
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приеме
делегиран акт като насока в областите, 
за които разработването на такива
делегирани актове е възможно и по 
процедурата за мрежови кодекси 
съгласно член 55, параграф 1.

2. Комисията може да приеме акт за 
изпълнение като насока в областите, за 
които разработването на такива актове е 
възможно и по процедурата за мрежови 
кодекси съгласно член 55, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се оценят степента и формата на използване на делегирани актове 
във всички случаи, предлагани от директивата и отразени в регламента. От 
предложението на директивата не е ясно каква е обосновката за използването на 
актове за изпълнение (напр. формата на данните в член 24 от директивата) или в 
други случаи – за използването на делегирани актове (член 61 относно ACER и член 63 
относно мрежовите кодекси). Поради това не е ясно какво „правило“ е използвано за 
определяне на формата на използвания за конкретните теми акт.

Изменение 1531
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приеме
делегиран акт като насока в областите, 
за които разработването на такива
делегирани актове е възможно и по 
процедурата за мрежови кодекси 
съгласно член 55, параграф 1.

2. Комисията може да приеме акт за 
изпълнение като насока в областите, за 
които разработването на такива актове е 
възможно и по процедурата за мрежови 
кодекси съгласно член 55, параграф 1.

Or. en

Изменение 1532
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните 
разпределителни и преносни тарифни 
системи и режими на присъединяване, 
включително и отразяване на 

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните 
разпределителни и преносни тарифни 
системи и режими на присъединяване, 
включително и отразяване на 
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компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
националните такси за достъп и 
осигуряване на подходящи и ефективни 
локационни сигнали в съответствие с 
принципите, посочени в член 16.

компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
националните такси за достъп, 
избягване на такси, които не 
отразяват разходите и ползите на 
активните потребители и
осигуряване на подходящи и ефективни 
локационни сигнали с изключение на 
активните потребители в 
съответствие с принципите, посочени в 
член 16.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с разпоредбите и измененията на член 16.

Изменение 1533
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните
разпределителни и преносни тарифни 
системи и режими на присъединяване, 
включително и отразяване на 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
националните такси за достъп и 
осигуряване на подходящи и ефективни 
локационни сигнали в съответствие с 
принципите, посочени в член 16.

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните 
преносни тарифни системи и режими на 
присъединяване, включително и 
отразяване на компенсаторния 
механизъм между операторите на 
преносни системи в националните такси 
за достъп и осигуряване на подходящи и 
ефективни локационни сигнали в 
съответствие с принципите, посочени в 
член 16.

Or. en
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Обосновка

Предвид бързото развитие на енергийните системи, сближаването на структурата 
на тарифите за разпределение не е оправдано предвид тяхното слабо трансгранично 
въздействие и силната им взаимовръзка с местните особености.

Изменение 1534
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните
разпределителни и преносни тарифни 
системи и режими на присъединяване, 
включително и отразяване на 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
националните такси за достъп и 
осигуряване на подходящи и ефективни 
локационни сигнали в съответствие с 
принципите, посочени в член 16.

Насоките може да определят също така 
и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните 
преносни тарифни системи и режими на 
присъединяване, включително и 
отразяване на компенсаторния 
механизъм между операторите на 
преносни системи в националните такси 
за достъп и осигуряване на подходящи и 
ефективни локационни сигнали в 
съответствие с принципите, посочени в 
член 16.

Or. en

Обосновка

Предлаганата алтернативна формулировка съответства на позицията относно 
хармонизацията на тарифите за разпределение, както се посочва в член 55 от 
регламента.

Изменение 1535
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките може да определят също така Насоките може да определят също така 
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и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните
разпределителни и преносни тарифни 
системи и режими на присъединяване, 
включително и отразяване на 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
националните такси за достъп и 
осигуряване на подходящи и ефективни 
локационни сигнали в съответствие с 
принципите, посочени в член 16.

и подходящи правила, отнасящи се за 
таксите, налагани на производителите, 
съхраняването на енергия и клиентите
(за потреблението) по националните 
преносни тарифни системи и режими на 
присъединяване, включително и 
отразяване на компенсаторния 
механизъм между операторите на 
преносни системи в националните такси 
за достъп и осигуряване на подходящи и 
ефективни локационни сигнали в 
съответствие с принципите, посочени в 
член 16.

Or. en

Изменение 1536
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробности относно правилата 
за инвестиционните стимули за 
капацитет на междусистемен 
електропровод, в това число 
локационните сигнали;

б) подробности относно правилата 
за инвестиционните стимули за 
капацитет на междусистемен 
електропровод, в това число
капацитет за съхраняване на енергия, 
включително локационни сигнали;

Or. en

Изменение 1537
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
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други заинтересовани страни, когато е 
уместно.

ООРСЕС и други заинтересовани 
страни, когато е уместно.

Or. en

Изменение 1538
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
други заинтересовани страни, когато е 
уместно.

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
ООРСЕС и други заинтересовани 
страни, когато е уместно.

Or. en

Обосновка

В членове 49 – 51 от настоящия регламент се въвежда Организация на операторите 
на разпределителни системи в Европейския съюз. Ето защо задачите на тази 
организация трябва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбата на 
настоящия член и особено по отношение на сътрудничеството между операторите 
на преносни системи и операторите на разпределителни системи – с член 53.

Изменение 1539
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и 
други заинтересовани страни, когато е 
уместно.

7. Когато приема или изменя 
насоки, Комисията се консултира с 
Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, 
ООРСЕС и други заинтересовани 
страни, когато е уместно.

Or. en
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Изменение 1540
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 58 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на държавите членки да 
предвиждат по-подробни мерки

Право на държавите членки да 
предвиждат по-подробни мерки или по-
ефикасни пазарни решения

Or. en

Изменение 1541
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат мерки, които съдържат по-
подробни разпоредби от тези, 
установени в настоящия регламент, в 
насоките, посочени в член 57, или в 
мрежовите кодекси, посочени в член 55, 
при условие че тези мерки не 
застрашават ефективността на 
законодателството на Съюза.

Настоящият регламент не засяга 
правото на държавите членки да запазят 
или въведат мерки, които съдържат по-
подробни разпоредби и/или мерки, 
съдържащи пазарни решения, които 
са по-ефикасни от гледна точка на 
постигането на определените в член 
1 общи цели на настоящия регламент
от тези, установени в настоящия 
регламент, в насоките, посочени в член 
57, или в мрежовите кодекси, посочени 
в член 55, при условие че тези мерки не 
застрашават ефективността на 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 1542
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
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Член 59 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестициите трябва да засилват 
конкуренцията при доставката на 
електроенергия;

а) инвестициите трябва да засилват 
конкуренцията при доставката на 
електроенергия, а за проектите, 
възложени след 1 януари 2019 г., 
трябва специално да включват 
съхраняването на енергия в единия 
или в двата края на междусистемния 
електропровод, в случай че 
съхраняването на енергия осигурява 
алтернатива с по-ниски разходи на 
инвестициите в междусистемен 
капацитет;

Or. en

Обосновка

Това изменение е пряко свързано с други изменения, внесени в изменените от 
Комисията разпоредби.

Изменение 1543
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за освобождаване съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 се взема за всеки 
отделен случай от регулаторните органи 
на съответните държави членки. 
Освобождаването може да покрива 
целия или част от капацитета на новия 
междусистемен електропровод или на 
съществуващия междусистемен 
електропровод със значително увеличен 
капацитет.

Решението за освобождаване съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 се взема за всеки 
отделен случай от регулаторните органи 
на съответните държави членки. 
Освобождаването може да покрива 
целия или част от капацитета или 
договорения капацитет за 
съхраняване на енергия на новия 
междусистемен електропровод или на 
съществуващия междусистемен 
електропровод със значително увеличен 
капацитет.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е пряко свързано с други изменения, внесени в изменените от 
Комисията разпоредби.

Изменение 1544
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземане на решение за 
предоставяне на освобождаване за всеки 
отделен случай се отчита нуждата от 
налагане на условия, свързани със срока 
на освобождаване и 
недискриминационния достъп до 
междусистемния електропровод. При 
вземането на решение за тези условия 
по-специално се обръща внимание на 
допълнителния капацитет, който ще 
бъде изграден, или на промяната на 
съществуващия капацитет, времевата 
рамка на проекта и националните 
обстоятелства.

При вземане на решение за 
предоставяне на освобождаване за всеки 
отделен случай се отчита нуждата от 
налагане на условия, свързани със срока 
на освобождаване и 
недискриминационния достъп до 
междусистемния електропровод. При 
вземането на решение за тези условия 
по-специално се обръща внимание на 
допълнителния капацитет или на 
договорения капацитет за 
съхраняване на енергия, който ще бъде 
изграден, или на промяната на 
съществуващия капацитет, времевата 
рамка на проекта и националните 
обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Това изменение е пряко свързано с други изменения, внесени в изменените от 
Комисията разпоредби.

Изменение 1545
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията е оправомощена да 11. Комисията може да приеме
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приеме делегирани актове в 
съответствие с член 63 относно 
приемането на насоките за 
прилагането на условията, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, и да 
определи процедурата, която да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 4, 
7, 8, 9 и 10 от настоящия член.

насоки за прилагането на условията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, и да определи процедурата, която 
да бъде следвана за прилагането на
параграфи 4, 7, 8, 9 и 10 от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 1546
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 60a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60a

Сътрудничество с трети държави

Във връзка с настоящия регламент 
Комисията разработва механизми за 
насърчаване на сътрудничеството и 
пазарната интеграция с трети 
държави, които са свързани 
физически с пазара на електроенергия 
на ЕС.

Or. en

Обосновка

За да бъдат постигнати целите и амбициите на енергийния съюз, следва да се търси 
сътрудничество с подходящи трети държави, които са свързани физически с пазара 
на електроенергия на ЕС. Това е от полза за всички страни и може да спомогне за 
сигурността на доставките, енергийната ефективност и прехода към бъдеще с 
нисковъглеродна енергия в Съюза.

Изменение 1547
Алгирдас Саударгас, Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 61a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61a

Участие на трети държави

1. Трети държави могат да участват 
във вътрешния пазар на 
електроенергия единствено при 
условие че са сключили споразумения 
със Съюза, с които са приели и 
прилагат най-малкото:

а) основните права и задължения, 
указани в [Регламента относно 
вътрешния пазар на електроенергия и 
приетите във връзка с него делегирани 
актове и актове за изпълнение];

б) основните права и задължения, 
указани в [Директивата относно 
вътрешния пазар на електроенергия];

в) правилата относно контрола върху 
държавните помощи в енергетиката 
съгласно членове 107 – 109 от ДФЕС;

г) правилата относно координирания 
надзор на интегритета и 
прозрачността на пазара, 
формулирани в Регламент (ЕС) 
№ 1227/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия, 
включително приетите във връзка с 
него актове за изпълнение на пазара;

д) изискванията на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 
2009 г. за установяване на общностна 
рамка за ядрената безопасност на 
ядрените инсталации (включително 
Директива 2014/87/Евратом на 
Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение 
на Директива 2009/71/Евратом); и 
Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване 
на рамка на Общността за отговорно 
и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
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отпадъци;

е) правилата в областта на 
опазването на околната среда, 
относими към енергийния сектор; и

ж) правилата относно 
административното правоприлагане 
и съдебния контрол върху 
сътрудничеството на вътрешния 
пазар в ЕС, с които правоприлагането 
и съдебният контрол на правилата 
от настоящия регламент и 
приеманите съгласно него делегирани 
актове и актове за изпълнение се 
предоставят на Комисията и на Съда 
на ЕС или на специален външен 
правоприлагащ орган и неутрален 
външен съд или арбитражен орган, 
който е независим от съответната 
трета държава.

2. Когато между Съюза и трета 
държава не е сключено споразумение 
съгласно параграф 1 и когато 
експлоатацията на системата е 
изложена на опасност, държавите 
членки може да предприемат 
необходимите действия, като 
например, но не само, ограничаване на 
електроенергийните потоци от 
съответната трета държава.

Or. en

Обосновка

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).
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Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Изменение 1548
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1549
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлаганата алтернативна формулировка съответства на аргументите относно 
делегираните актове и актовете за изпълнение. Необходимо е да се оценят степента 
и формата на използване на делегирани актове във всички случаи, предлагани от 
директивата и отразени в регламента. От предложението на директивата не е ясно 
каква е обосновката за използването на актове за изпълнение (напр. формата на 
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данните в член 24 от директивата) или в други случаи – за използването на делегирани 
актове (член 61 относно ACER член 63 относно мрежовите кодекси). Поради това не 
е ясно какво „правило“ е използвано за определяне на формата на използвания за 
конкретните теми акт.

Изменение 1550
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4, член 
55, параграф 1, член 56, параграфи 1 и
4, и член 59, параграф 11, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от [Служба за публикации: 
моля, въведете датата на влизане в 
сила].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4 и член 
59, параграф 11, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила].

Or. en

Изменение 1551
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4, член 
55, параграф 1, член 56, параграфи 1 и 4,
и член 59, параграф 11, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила].

2. Правомощието да приема актове
за изпълнение, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4, член 
55, параграф 1, член 56, параграфи 1 и 4 
и член 59, параграф 11, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила].

Or. en
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Обосновка

Предлаганата алтернативна формулировка съответства на аргументите относно 
делегираните актове и актовете за изпълнение. Необходимо е да се оценят степента 
и формата на използване на делегирани актове във всички случаи, предлагани от 
директивата и отразени в регламента. От предложението на директивата не е ясно 
каква е обосновката за използването на актове за изпълнение (напр. формата на 
данните в член 24 от директивата) или в други случаи – за използването на делегирани 
актове (член 61 относно ACER и член 63 относно мрежовите кодекси). Поради това 
не е ясно какво „правило“ е използвано за определяне на формата на използвания за 
конкретните теми акт.

Изменение 1552
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4, член 
55, параграф 1, член 56, параграфи 1 и 4,
и член 59, параграф 11, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила].

2. Правомощието да приема актове
за изпълнение, посочено в член 31, 
параграф 3, член 46, параграф 4, член 
55, параграф 1, член 56, параграфи 1 и 4 
и член 59, параграф 11, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила].

Or. en

Изменение 1553
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 31, параграф 3, член 46, 
параграф 4, член 55, параграф 1, член 
56, параграфи 1 и 4, и член 59, параграф 
11, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
от Съвета. С решението за оттегляне 

3. Делегирането на правомощия по
член 31, параграф 3, член 46, параграф 
4, член 55, параграф 1, член 56, 
параграфи 1 и 4 и член 59, параграф 11
се предоставя на Комисията за срок 
от пет години, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
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се прекратява делегирането на 
правомощията, посочено в същото 
решение. То поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на вече 
действащите делегирани актове.

регламент]. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове със същата
продължителност освен ако 
Европейският парламент или Съветът 
възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Изменение 1554
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 31, параграф 3, член 46, 
параграф 4, член 55, параграф 1, член 
56, параграфи 1 и 4, и член 59, параграф 
11, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочено в същото 
решение. То поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на вече действащите 
делегирани актове.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 31, параграф 3, член 46, 
параграф 4 и член 59, параграф 11 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочено в същото решение. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на вече действащите 
делегирани актове.

Or. en

Изменение 1555
Яромир Кохличек
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Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлаганата алтернативна формулировка съответства на аргументите относно 
делегираните актове и актовете за изпълнение. Необходимо е да се оценят степента 
и формата на използване на делегирани актове във всички случаи, предлагани от 
директивата и отразени в регламента. От предложението на директивата не е ясно 
каква е обосновката за използването на актове за изпълнение (напр. формата на 
данните в член 24 от директивата) или в други случаи – за използването на делегирани 
актове (член 61 относно ACER и член 63 относно мрежовите кодекси). Поради това 
не е ясно какво „правило“ е използвано за определяне на формата на използвания за 
конкретните теми акт.

Изменение 1556
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1557
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент, Съвета и Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 1558
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме
делегиран акт, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

5. Веднага след като приеме акт за 
изпълнение, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Предлаганата алтернативна формулировка съответства на аргументите относно 
делегираните актове и актовете за изпълнение. Необходимо е да се оценят степента 
и формата на използване на делегирани актове във всички случаи, предлагани от 
директивата и отразени в регламента. От предложението на директивата не е ясно 
каква е обосновката за използването на актове за изпълнение (напр. формата на 
данните в член 24 от директивата) или в други случаи – за използването на делегирани 
актове (член 61 относно ACER и член 63 относно мрежовите кодекси). Поради това 
не е ясно какво „правило“ е използвано за определяне на формата на използвания за 
конкретните теми акт.

Изменение 1559
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 63 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме
делегиран акт, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

5. Веднага след като приеме акт за 
изпълнение, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 1560
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно
член 31, параграф 3, член 46, параграф 
4, член 55, параграф 1, член 56, 
параграфи 1 и 4, и член 59, параграф 11, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след уведомяването на 
Европейския парламент и Съвета за акта 
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.

6. Делегиран акт, приет съгласно
член 31, параграф 3, член 46, параграф 4
и член 59, параграф 11, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след уведомяването на 
Европейския парламент и Съвета за акта 
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.

Or. en

Изменение 1561
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 63a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63a

Участие на трети държави

Трети държави могат да участват 
във вътрешния пазар на 
електроенергия единствено при 
условие че са сключили споразумения 
със Съюза, с които са приели и 
прилагат най-малкото:

а) основните права и задължения, 
указани в [Регламента относно 
вътрешния пазар на електроенергия и 
приетите във връзка с него 
делегираните актове и актове за 
изпълнение];

б) основните права и задължения, 
указани в [Директивата за 
вътрешния пазар на електроенергия];

в) правилата относно контрола върху 
държавните помощи в енергетиката 
съгласно членове 107 – 109 от ДФЕС;

г) правилата относно координирания 
надзор на интегритета и 
прозрачността на пазара, 
формулирани в Регламент (ЕС) 
№ 1227/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия, 
включително приетите във връзка с 
него актове за изпълнение на пазара;

д) изискванията на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 
2009 г. за установяване на общностна 
рамка за ядрената безопасност на 
ядрените инсталации (включително 
Директива 2014/87/Евратом на 
Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение 
на Директива 2009/71/Евратом); и 
Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване 
на рамка на Общността за отговорно 
и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
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отпадъци;

е) правилата в областта на 
опазването на околната среда, 
относими към енергийния сектор; и

ж) правилата относно 
административното правоприлагане 
и съдебния контрол върху 
сътрудничеството на вътрешния 
пазар в ЕС, с които правоприлагането 
и съдебният контрол на правилата 
от настоящия регламент и 
приеманите съгласно него делегирани 
актове и актове за изпълнение се 
предоставят на Комисията и на Съда 
на ЕС или на специален външен 
правоприлагащ орган и неутрален 
външен съд или арбитражен орган, 
който е независим от съответната 
трета държава. 2. Когато между 
Съюза и трета държава не е сключено 
споразумение съгласно параграф 1 и 
когато експлоатацията на 
системата е изложена на опасност, 
държавите членки може да 
предприемат необходимите 
действия, като например, но не само 
ограничаване на електроенергийните 
потоци от съответната трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат постигнати целите на вътрешния енергиен 
пазар чрез осигуряване на равни условия на производителите на енергия от трети 
държави, които произвеждат електроенергия при различни изисквания от тези на ЕС 
(опазване на околната среда, вътрешен пазар, конкуренция, държавна помощ и т.н.) 
и/или когато няма реципрочност по отношение на достъпа до пазара (дружествата 
от ЕС не могат да извършват търговия в трети държави, макар че могат да правят 
това в ЕС). Подобна ситуация оказва отрицателно въздействие върху 
конкурентоспособността на производителите на електроенергия в ЕС и поражда 
трудности за тях при развиването на конкурентно производство на електроенергия 
от възобновяеми източници в ЕС. Ето защо в това изменение се определят разпоредби 
за участието на трети държави на вътрешния пазар на електроенергия, които са 
свързани с разпоредбите, произтичащи от настоящия регламент, от Директивата за 
електроенергията и от различните относими разпоредби на правото на Съюза, които 
са задължителни за участниците на вътрешния пазар на ЕС.
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Изменение 1562
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 64a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64a

Преглед

В срок до 1 юни 2025 г. Комисията 
извършва преглед на изпълнението на 
настоящия регламент и представя 
доклад и ако е целесъобразно, 
законодателно предложение до 
Европейския парламент и до Съвета.

Or. en

Обосновка

Във връзка с новите разпоредби, прагове и срокове за изпълнение, въведени в 
съответните членове от настоящия регламент, както и със задачите за наблюдение, 
възложени на различните участници, е необходимо да се предвиди дата за преглед на 
регламента, за да се даде възможност за евентуално адаптиране и за подходящо 
отразяване на бъдещите развития.

Изменение 1563
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 64a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64a

Преразглеждане

Регламентът подлежи на общо 
преразглеждане не по-късно от края 
на 2024 г.

Or. en
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Изменение 1564
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1565
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 2.4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4а Извършва се координиран 
анализ на сигурността въз основа на 
общ модел на системата в 
съответствие с точка 2 и на 
методика за изготвяне на 
координирани коригиращи действия, 
разработена от операторите на 
преносни системи в съответния 
регион на действие на системата.

Or. en

Изменение 1566
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 5.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1. Регионалните оперативни 
центрове се оборудват със системи за 
възможно най-близък до реалното 

заличава се
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време надзорен контрол и събиране на 
данни с наблюдаемостта, определена 
от прилагането на прага, определен в 
съответствие с точка 4.1.

Or. en

Изменение 1567
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Приложение І – част 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. 8. Изчисляване на регионалния 
балансиращ капацитет

Or. en

Изменение 1568
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе

Предложение за регламент
Приложение I – част 8 – точка 8.1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) се вземат предвид възможни 
замени между различните видове 
резервен капацитет с цел да се сведат 
до минимум разходите за набавяне.

Or. en

Изменение 1569
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Приложение І – част 8 – точка 8.2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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8.2. Регионалните оперативни 
центрове подпомагат операторите 
на преносни системи в региона на 
действие на системата при 
набавянето на изисквания 
балансиращ капацитет, определен в 
съответствие с точка 8.1. 
Набавянето на балансиращ 
капацитет:

заличава се

а) се извършва за ден напред и/или в 
рамките на деня;

б) е съобразно възможни замени 
между различните видове резервен 
капацитет с цел да се сведат до 
минимум разходите за набавяне.

Or. en

Изменение 1570
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.1. Ако ЕМОПС за електроенергия 
делегира тази функция, регионалните 
оперативни центрове идентифицират 
регионални сценарии за криза в 
съответствие с критериите, посочени в 
член 6, параграф 1 от [Регламента 
относно готовността за справяне с 
рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

13.1. Регионалните оперативни 
центрове идентифицират регионални 
сценарии за криза за своите 
съответни региони в съответствие с 
критериите, посочени в член 6, параграф 
1 от Регламент (../...) [Регламента 
относно готовността за справяне с
рисковете]. Сценариите се определят 
въз основа на рисковете за всеки 
регион, като например крайно тежки 
метеорологични условия, природни 
бедствия, недостиг на горива или 
зловредни атаки. Тези сценарии 
предоставят основата за 
регионалните части от 
националните планове за готовност 
за справяне с рисковете.

Or. en
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Изменение 1571
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.1. Ако ЕМОПС за електроенергия 
делегира тази функция, регионалните 
оперативни центрове 
идентифицират регионални сценарии 
за криза в съответствие с 
критериите, посочени в член 6, 
параграф 1 от [Регламента относно 
готовността за справяне с рисковете, 
предложен с COM(2016) 862].

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 1572
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13.1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.1a. Регионалните оперативни 
центрове допринасят за
хармонизацията на регионалните 
мерки, които ще бъдат включени в 
националните планове за готовност 
за справяне с рисковете на държавите 
членки, като:

а) дават препоръки относно проекта 
на националните планове за 
готовност за справяне с рисковете на 
засегнатите държави членки в 
съответствие с член 10 от 
[Регламента относно готовността за 
справяне с рисковете];

б) служат като координиращ орган за 
улесняване на споразуменията между 
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компетентните органи на 
засегнатите държави членки относно 
регионалните мерки, които трябва да 
бъдат включени в техните 
национални планове в съответствие с 
член 12, параграф 2 от [Регламента 
относно готовността за справяне с 
рисковете].

Or. en

Изменение 1573
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13.1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.1a. Регионалните оперативни 
центрове извършват краткосрочни 
оценки на адекватността, а именно 
сезонни прогнози за адекватността, 
както и оценки на адекватността до
седмица напред и такива за деня за 
своите съответни региони в 
съответствие с член 9 от 
[Регламента относно готовността за 
справяне с рисковете]. 
Краткосрочната оценка на 
адекватността допълва 
дългосрочната оценка на 
адекватността на ресурсите, което 
гарантира координирана европейска 
оценка на адекватността с цел 
определяне на необходимостта от 
механизми за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Изменение 1574
Лудек Нидермайер
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Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13,2

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.2. Регионалните оперативни 
центрове подготвят и извършват 
ежегодно симулация на кризи в 
сътрудничество с компетентните органи 
съгласно член 12, параграф 3 от 
[Регламента относно готовността за 
справяне с рисковете, предложен с 
COM(2016) 862].

13.2. Ако ЕМОПС за електроенергия 
делегира тази функция, регионалните 
оперативни центрове подготвят и
извършват ежегодно симулация на 
кризи в сътрудничество с 
компетентните органи съгласно член 12, 
параграф 3 от [Регламента относно 
готовността за справяне с рисковете, 
предложен с COM(2016) 862].

Or. en

Изменение 1575
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 13.2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13.2a. С регионалните оперативни 
центрове се провеждат консултации 
при разработването на методика за 
краткосрочни оценки на 
адекватността, както и на методика 
за определяне на най-уместните 
сценарии при криза в 
електроснабдяването в регионален 
контекст съгласно член 8, параграф 2 
и член 5, параграф 4 от [Регламента 
относно готовността за справяне с 
рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

Or. en

Изменение 1576
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение I – част 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. Установяване на 
потребностите от преносен 
капацитет

13а (нова) 1. Регионалните 
координационни центрове 
предоставят подкрепа на 
операторите на преносни системи в 
региона на действие на системата по 
отношение на установяването на 
потребностите от преносен 
капацитет.

13а (нова) 2. Регионалните 
координационни центрове предлагат 
приоритети за инвестиции в мрежи 
на операторите на преносни системи 
в региона на действие на системата 
въз основа най-малкото на следните 
критерии:

а) дългосрочните оценки на 
адекватността на системата;

б) състоянието на междусистемната
свързаност;

в) установените структурни 
претоварвания.

Or. en
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