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Изменение20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
  

Предложение за отхвърляне

Комисията по икономически и 
парични въпроси приканва водещата 
комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да 
предложи отхвърлянето на 
предложението на Комисията.

Or. fr

Обосновка

L'Agence proposée par la Commission est un organisme trop bureaucratique et trop couteux. 
Le Conseil Européen avait demandé "un mécanisme indépendant de coopération entre 
autorités nationales".

Изменение 21
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаването на Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаването на Европейска 
агенция за енергийните регулатори

Това изменение се прилага в целия 
текст; неговото приемане ще наложи 
съответни промени в текста.)

Or. es
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Изменение 22
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През пролетта на 2007 г. 
Европейският Съвет прикани Комисията 
да предложи мерки по отношение на 
установяването на независим механизъм 
за сътрудничество между 
националните регулатори. 

(4) През пролетта на 2007 г. 
Европейският Съвет прикани Комисията 
да предложи мерки по отношение на 
установяването на независим механизъм
с цел националните регулаторни 
органи да си сътрудничат помежду си 
и да вземат решения във връзка с 
важни трансгранични въпроси.

Or. es

Изменение 23
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да бъдат постигнати 
целите на енергийната политика за 
Европа, държавите-членки следва 
тясно да си сътрудничат и да 
премахнат пречките пред 
трансграничния обмен. 
Осигуряването на независим 
инструмент, който да запълни 
съществуващия в момента вакуум, 
отговоря на двойната цел за 
включване на европейската 
перспектива в упражняването, от 
страна на националните регулаторни 
органи, на техните компетенции, 
както и за принос към 
ефективността на принципите на 
Общността за равно третиране, 
еднакви условия за всички по 
отношение на достъпа до 
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европейските преносни системи за газ 
и електроенергия и добро 
функциониране на вътрешния пазар. 
Европейската агенция за енергийните 
регулатори се създава като 
организация, за да могат 
националните регулаторни органи да 
засилят своето сътрудничество от 
европейска перспектива и да 
участват, разполагайки с обща 
основа, в изпълнението на функции с 
европейско измерение.

Or. es

Изменение 24
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 
с други възможности. Поради това, 
следва да се създаде Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу 
„Агенцията“.

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 
с други възможности. Моделът на 
агенцията беше предпочетен пред 
други модели, като напр. ERGEG+. 
Отхвърлените модели следва да 
бъдат разгледани отново в случай че 
Агенцията не постигне очакваните 
резултати.

Or. en

Обосновка

The Commission has discarded a number of other options, such as ERGEG+ or a structure 
similar to the European System of central Banks. Should the agency model retained not 
deliver the expected results, the Commission should reconsider the other options and modify 
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the regulation accordingly.

Изменение 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 
с други възможности. Поради това, 
следва да се създаде Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу 
„Агенцията“.

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 
с други възможности. Поради това, 
следва да се създаде мрежа за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу 
„Мрежата“.

Това изменение се прилага в целия 
текст; неговото приемане ще наложи 
съответни промени в текста.)

Or. fr

Изменение 26
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
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необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и 
регулаторен капацитет, прозрачност и 
ефективност.

необходимо да се гарантира нейната 
независимост, както и 
независимостта на членовете ѝ, 
нейният технически капацитет и 
капацитетът ѝ за регулаторно 
развитие, прозрачността, 
демократичният контрол и 
ефективността ѝ.

Or. es

Изменение 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и 
регулаторен капацитет, прозрачност 
и ефективност.

(6) Мрежата следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО.

Or. fr

Изменение 28
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
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ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и регулаторен 
капацитет, прозрачност и ефективност.

ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост по отношение на 
потребителите, технически и 
регулаторен капацитет, прозрачност и 
ефективност.

Or. xm

Обосновка

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Изменение 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Агенцията следва да наблюдава
сътрудничеството между операторите
на преносни системи в секторите на 
електроенергията и газа, както и 
осъществяването на задачите на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия и тези на 
Европейските мрежи от оператори 
на преносни мрежи за природен газ. 
Заангажирането на структура на 
Общността е ключово, за да се 
гарантира, че сътрудничеството 
между операторите на преносни 
системи се осъществява по 
ефективен и прозрачен начин в полза
на вътрешния пазар.

(7) Мрежата следва да организира 
сътрудничеството между 
националните оператори на преносни 
системи в секторите на 
електроенергията и газа.
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Or. fr

Изменение 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде 
рамка, в която националните 
регулаторни органи да могат да си 
сътрудничат. Тази рамка следва да 
улесни еднаквото прилагане на 
законодателството в областта на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
природен газ в Общността. На 
Агенцията следва да бъде дадено 
право да приема самостоятелни 
решения по отношение на ситуации, 
засягащи повече от една държава-
членка. Тези правомощия следва да 
обхващат регулаторния режим за 
инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, освобождавания от 
правилата на вътрешния пазар на 
нови междусистемни електропроводи 
и нова инфраструктура за природен 
газ, разположена в повече от една 
държава-членка. 

заличава се

Or. fr

Изменение 31
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде 
рамка, в която националните 
регулаторни органи да могат да си 

(8) Целесъобразно е да се създаде 
комплексна рамка, в която 
националните регулаторни органи да 
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сътрудничат. Тази рамка следва да 
улесни еднаквото прилагане на 
законодателството в областта на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
природен газ в Общността. На 
Агенцията следва да бъде дадено право 
да приема самостоятелни решения по 
отношение на ситуации, засягащи 
повече от една държава-членка. Тези 
правомощия следва да обхващат 
регулаторния режим за инфраструктура, 
свързваща поне две държави-членки, 
освобождавания от правилата на 
вътрешния пазар на нови 
междусистемни електропроводи и нова 
инфраструктура за природен газ, 
разположена в повече от една държава-
членка.

могат да участват и да си сътрудничат. 
Тази рамка следва да улесни еднаквото 
прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар на 
електроенергия и природен газ в 
Общността. На Агенцията следва да 
бъде дадено право да приема 
самостоятелни решения по отношение 
на ситуации, засягащи повече от една 
държава-членка. Тези правомощия 
следва да обхващат регулаторния режим 
за инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, освобождавания от 
правилата на вътрешния пазар на нови 
междусистемни електропроводи и нова 
инфраструктура за природен газ, 
разположена в повече от една държава-
членка.

Or. es

Изменение 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като Агенцията има 
поглед върху дейността на 
националните регулаторни органи, 
тя следва да има съвещателни 
функции по отношение на Комисията 
по въпросите на пазарното 
регулиране. Тя следва също така да 
бъде задължена да докладва на 
Комисията, когато установи, че 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи не 
дава необходимите резултати или че 
национален регулаторен орган, чието 
решение не е било съобразено с 
насоките, не е съгласен да се съобрази 
със становището на Агенцията.

заличава се
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Or. fr

Изменение 33
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
съвещателни функции по отношение на 
Комисията по въпросите на пазарното 
регулиране. Тя следва също така да бъде 
задължена да докладва на Комисията, 
когато установи, че сътрудничеството 
между операторите на преносни 
системи не дава необходимите 
резултати или че национален 
регулаторен орган, чието решение не е 
било съобразено с насоките, не е 
съгласен да се съобрази със 
становището на Агенцията.

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, както и 
информация от други източници, тя 
следва да има съвещателни функции по 
отношение на Комисията, останалите 
институции на Европейския съюз и 
националните регулаторни органи на 
поне две държави-членки по въпросите 
на пазарното регулиране. Тя следва 
също така да бъде задължена да 
докладва на Комисията, когато 
установи, че сътрудничеството между 
операторите на преносни системи не 
дава необходимите резултати или че 
национален регулаторен орган, чието 
решение не е било съобразено с 
насоките, не е съгласен да се съобрази 
със становището на Агенцията.

Or. es

Изменение 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията следва също така да 
има право да издава незадължителни 
насоки, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците 
на пазара при обмена на добри 

заличава се
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практики.

Or. fr

Изменение 35
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията следва също така да 
има право да издава незадължителни
насоки, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците на 
пазара при обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да 
има право да изготвя документи, 
които да съдържат в себе си добри 
практики, както и да издава насоки, 
които да подпомогнат регулаторните 
органи,  операторите на преносни 
системи и участниците на пазара при 
обмена на добри практики, както и да 
им предоставят модели за действие в 
съответствие с принципите на 
Общността, в рамките на 
енергийната политика за Европа.

Or. es

Изменение 36
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията следва също така да 
има право да издава незадължителни
насоки, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците на 
пазара при обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да 
има право да издава задължителни
насоки, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците на
пазара при обмена на добри практики.

Or. en
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Обосновка

The Agency should have the necessary power to perfom its role, i.e. to ensure the proper 
functioning of the internal market. 

Изменение 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Структурата на Агенцията 
следва да бъде подходяща за 
посрещане на специфичните нужди 
на енергийното регулиране. По-
конкретно, необходимо е изцяло да се 
вземе предвид специфичната роля на 
националните регулаторни органи и 
тяхната независимост.

заличава се

Or. fr

Изменение 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Управителният съвет следва да 
има необходимите правомощия, за да 
изготвя бюджета, да следи за неговото 
изпълнение, да разработва вътрешни 
правила, да приема финансови 
разпоредби и да назначава директор.

(12) Управителният съвет на 
Мрежата следва да има необходимите 
правомощия, за да изготвя бюджета, да 
следи за неговото изпълнение, да 
разработва вътрешни правила, да 
приема финансови разпоредби и да 
назначава директор.

Or. fr
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Изменение 39
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка 
за осигуряване на доверието на пазара. 
Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Съветът на 
регулаторите следва да действа
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции по 
прозрачен начин, с мотивация, 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление и основна предпоставка за 
осигуряване на доверието на пазара. 
Като проекция на ситуацията на 
национално и общностно ниво, 
Съветът на регулаторите и неговите 
членове следва да действат
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси, или конфликт на интереси, 
и да не търсят или приемат
инструкции или препоръки от което и 
да е правителство или друг публичен 
или частен орган.

Or. es

Изменение 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка 
за осигуряване на доверието на пазара. 

(13) Мрежата следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка 
за осигуряване на доверието на пазара. 
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Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Съветът на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Мрежата на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

Or. fr

Изменение 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на 
обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от 
Агенцията, но следва да е независим, 
както от нейните административни, 
така и от нейните регулаторни 
органи.

заличава се

Or. fr

Изменение 42
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на 

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на 
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обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от Агенцията, 
но следва да е независим, както от 
нейните административни, така и от 
нейните регулаторни органи.

обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от Агенцията, 
но следва да е независим, както от 
нейните административни, така и от 
нейните регулаторни органи. Следва да 
има възможност окончателните 
решения да бъдат оспорвани пред 
Съда на Европейските общности.

Or. es

Изменение 43
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Агенцията следва да прилага 
общите правила по отношение на 
публичния достъп до документи, 
притежавани от органи на Общността. 
Управителният съвет следва да 
установи практическите мерки за 
защита на чувствителна търговска 
информация и личните данни.

(17) Агенцията следва да прилага 
общите правила по отношение на 
публичния достъп до документи, 
притежавани от органи на Общността. 
Управителният съвет следва да одобри 
протоколите и да установи 
практическите мерки за защита на 
чувствителна търговска информация и 
личните данни.

Or. es

Изменение 44
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В съответствие с подходящи 
споразумения, сключени от Общността, 
участието на трети страни в работата на 
Агенцията следва да е възможно.

(18) В съответствие с подходящи 
споразумения, сключени от Общността, 
участието на трети страни в работата на 
Агенцията следва да е възможно в 
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съответствие с разпоредбите на 
договора.

Or. ro

Justification

Acordurile cu tarile terte trebuie aprobate de forul legislativ, în conformitate cu prevederile 
tratatului.

Изменение 45
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Тъй като целите на предлаганото 
действие, а именно – сътрудничество на 
националните регулаторни органи на 
нивото на Общността, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и съответно могат да 
бъдат по-успешно осъществени на 
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарността съгласно 
член 5 от Договора. Съгласно принципа 
на пропорционалност, заложен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(19) Тъй като целите на предлаганото 
действие, а именно – участие и 
сътрудничество на националните 
регулаторни органи на нивото на 
Общността, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и съответно могат да 
бъдат по-успешно осъществени на 
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарността съгласно 
член 5 от Договора. Съгласно принципа 
на пропорционалност, заложен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. es
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Изменение 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване Създаване на мрежа на енергийните 
регулатори

Or. fr

Обосновка

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
Régulateurs des Marchés financiers.

Изменение 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на 
общностно ниво регулаторните 
задачи, осъществявани на национално 
ниво от регулаторните органи по 
член 22а от Директива 2003/54/ЕО и 
член 24а от Директива 2003/55/ЕО и, 
когато е необходимо, да се координира 
тяхната дейност.

Комисията създава мрежа за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу за 
краткост „Мрежата“, след одобрение 
от страна на Европейския парламент 
и Съвета.

Or. fr

Обосновка

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
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Régulateurs des Marchés financiers.

Изменение 48
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на общностно 
ниво регулаторните задачи, 
осъществявани на национално ниво от 
регулаторните органи по член 22а от 
Директива 2003/54/ЕО и член 24а от 
Директива 2003/55/ЕО и, когато е 
необходимо, да се координира тяхната 
дейност. 

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на общностно 
ниво – когато са засегнати най-малко 
две държави-членки – регулаторните 
задачи, осъществявани на национално 
ниво от регулаторните органи по член 
22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а 
от Директива 2003/55/ЕО и, когато е 
необходимо, да се координира тяхната 
дейност. 

Or. de

Обосновка

Verdeutlichung, dass die Agentur dort tätig werden soll, wo durch grenzüberschreitendes
Agieren ein Regulierungs-Gap erwartet werden muss.

Изменение 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Правен статут и седалище

1. Агенцията е орган на Общността и 
е юридическо лице.
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2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни 
на юридическите лица съгласно 
националното законодателство. По-
специално, тя може да придобива или 
да разполага с движимо и недвижимо 
имущество и да е страна в съдебни 
производства.
3. Агенцията се представлява от 
нейния директор.
4. Седалището на Агенцията се 
намира в [местоположение]. Докато 
сградите й бъдат подготвени, тя ще 
ползва сградите на Комисията.

Or. fr

Изменение 50
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни на 
юридическите лица съгласно 
националното законодателство. По-
специално, тя може да придобива или 
да разполага с движимо и недвижимо 
имущество и да е страна в съдебни 
производства.

2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни на 
юридическите лица съгласно 
националното законодателство. Тя може 
да е страна в съдебни производства.

Or. de

Обосновка

Die Agentur soll kein Vermögen erwerben.
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Изменение 51
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Седалището на Агенцията се 
намира в [местоположение]. Докато 
сградите й бъдат подготвени, тя ще 
ползва сградите на Комисията.

4. Седалището на Агенцията се 
намира в Потсдам. Докато сградите й 
бъдат подготвени, тя ще ползва сградите 
на Комисията.

Or. de

Обосновка

Potsdam, im Energieland Brandenburg ist ein idealer Standort für die Agentur auch 
hinsichtlich der Verkehrsanbindung für die Gremienmitglieder.

Изменение 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Състав

Агенцията се състои от:
(а) Управителен съвет, който 
изпълнява функциите, определени в 
член 10;
(б) Съвет на регулаторите, който 
изпълнява функциите, определени в 
член 12;
(в) Директор, който упражнява 
функциите, определени в член 14;
(г) Апелативен съвет, който 
изпълнява функциите, определени в 
член 16.
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Or. fr

Изменение 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове актове на Агенцията Задачи на Агенцията
Агенцията може: Агенцията:

(а) да издава становища, 
предназначени за операторите на 
преносни системи;

(а) издава становища и препоръки, 
предназначени за операторите на 
преносни системи, по отношение на 
въпросите, свързани с доброто 
функциониране на вътрешния пазар;

(б) да издава становища, 
предназначени за регулаторните органи;

(б) издава становища и препоръки, 
предназначени за регулаторните органи, 
по отношение на въпросите, свързани 
с доброто функциониране на 
вътрешния пазар;

(в) да издава становища и 
препоръки, предназначени за 
Комисията; и

(в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията; и

(г) да взема подходящи 
самостоятелни решения в специфични 
случаи, посочени в членове 7 и 8.

(г) взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 6, 7 и 8.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal does not grant the Agency the necessary powers to fulfil its role, 
i.e. to enable the cooperation of national regulators, deal with cross-border issues and 
generally contribute to the good functioning of the internal market.
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Изменение 54
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) да издава становища, предназначени за 
операторите на преносни системи;

Не се отнася до българския текст.

Or. de

Обосновка

Begrenzung der Tätigkeiten auf das definierte Ziel.

Изменение 55
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 4 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да изготвя документи, които 
да съдържат в себе си добри 
практики, и да издава насоки в 
съответствие с разпоредбите на член 
6 и член 7;

Or. es

Изменение 56
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 4 –  буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да взема подходящи 
самостоятелни решения в специфични 

г) да взема подходящи 
самостоятелни решения в специфични 
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случаи, посочени в членове 7 и 8. случаи, посочени в членове 6, 7 и 8.

Or. es

Изменение 57
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може, по молба на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Комисията по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Агенцията може, по молба на 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията, или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Европейския парламент, Съвета и 
на Комисията, по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Zusammenarbeit der Agentur mit dem Europäischen Parlament.

Изменение 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може, по молба на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Комисията по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Мрежата може да предоставя 
становища на Комисията по всички 
въпроси, свързани с целта, за която тя е 
създадена.

Or. fr
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Изменение 59
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Агенцията поддържа открит, 
прозрачен и редовен диалог с 
представителните организации на 
съществуващите интереси в 
отрасъла и се допитва до 
заинтересованите страни преди 
приемането на актовете, които ги 
засягат.

Or. es

Изменение 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Задачи по отношение на 

сътрудничеството на операторите 
на преносни системи

1. Агенцията дава становище на 
Комисията относно проектоустава, 
списъка на членовете и проекта за 
процедурен правилник на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 и на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ съгласно член 2б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
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1775/2005.
2. Агенцията следи изпълнението 
на задачите на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия, посочени в член 2г от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за газ, посочени 
в член 2г от Регламент (ЕО) № 
1775/2005. 
3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.
4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 
10-годишен инвестиционен план, 
предоставени Й съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 не 
гарантират недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.
5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 
2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време 
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или не се прилага от операторите на 
преносни системи. 
6. Агенцията наблюдава 
регионалното сътрудничество на 
операторите на преносни системи по 
член 2з от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2з от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

Or. fr

Изменение 61
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. Агенцията одобрява кодексите и 
правилата (в т.ч. 10-годишния 
инвестиционен план с пречките пред 
изграждането на трансгранична 
мрежа вследствие на различни 
процедури или практики за издаване 
на разрешение), с цел гарантиране на 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно и сигурно 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. xm

Обосновка

Klarere Erläuterungen und Ergänzung entsprechend vorgenommener Veränderungen bei der 
Gasmarktverordnung.
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Изменение 62
Ján Hudacký

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. Агенцията одобрява кодексите и 
правилата (в т.ч. 10-годишния 
инвестиционен план), с цел 
гарантиране на недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно и 
сигурно функциониране на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 63
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. След като се консултира със 
заинтересованите страни, Агенцията  
подготвя стратегически насоки за
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и за
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно технически и 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план, с цел гарантиране 
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на недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно и сигурно 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

While ENTSOs are in charge of developing the codes and 10-years investment plans, the 
Agency should be in a postion to offer guidance to ensure the good functioning of the internal 
market.

Изменение 64
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) По собствена инициатива или 
по искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира във връзка с 
подготвянето на стратегическите 
насоки за Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи, 
въз основа на които се подготвят 
кодекси и правила (включително
технически кодекси, инструменти за 
съвместна експлоатация на мрежата 
и планове за научноизследователска 
дейност, 10-годишен инвестиционен 
план, в т.ч. и прогноза за 
адекватността на производството 
веднъж на всеки три години и 
годишна работна програма), както е 
предвидено в член 2в, параграф 1, 
букви (а) и (в) на Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и в член 2в, параграф 1, 
букви (а) и (в) на Регламент (ЕО) № 
1775/2005, и при целесъобразност -
консултиране включително и по 
приемането на задължителни насоки. 
По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
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Агенцията я консултира във връзка с 
подготвянето на пазарните кодекси, в 
т.ч. приемането на задължителни 
насоки.

Or. en

Обосновка

Ergänzung.

Изменение 65
Ján Hudacký

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) По собствена инициатива или 
по искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира във връзка с 
подготвянето на стратегическите 
насоки за Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи, 
въз основа на които се подготвят 
кодекси и правила (включително 
технически кодекси, инструменти за 
съвместна експлоатация на мрежата 
и планове за научноизследователска 
дейност, 10-годишен инвестиционен 
план, в т.ч. и прогноза за 
адекватността на производството 
веднъж на всеки две години и годишна 
работна програма ), както е 
предвидено в член 2в, параграф 1, 
букви (а) и (в) на Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и в член 2в, параграф , букви
(а) и (в) на Регламент (ЕО) № 
1775/2005, и по целесъобразност -
консултиране включително и по 
приемането на задължителни насоки. 
По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира във връзка с 
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подготвянето на пазарните кодекси, в 
т.ч. приемането на задължителни 
насоки.

Or. en

Обосновка

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission 
infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be 
defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or 
on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified 
in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and 
the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Изменение 66
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Агенцията  одобрява кодексите 
и 10-годишния инвестиционен план, 
изготвен от Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия и газ съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и съответно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005.

Or. en

Обосновка

The codes are crucial to ensure a good functioning of the internal market. The Agency should 
therefore approve them. Moreover, national regulatory authorities approve the investment 
plans of the TSO. At EU level, the Agency should therefore approve the invesment plans of the 
ENTSOs. 
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Изменение 67
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Агенцията наблюдава 
регионалното сътрудничество на 
операторите на преносни системи по 
член 2з от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2з от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die regionale Überwachung gehört nicht in das Aufgabenfeld der Agentur.

Изменение 68
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Агенцията, в съответствие със 
своята работна програма или по 
искане на Комисията, изготвя 
документи, които съдържат в себе си 
добри практики, и издава насоки, 
включващи модели за защита на 
принципите на недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, при 
създаването на техническите и 
пазарни кодекси, проекта за 
годишната работна програма или 
проекта за десетгодишен 
инвестиционен план; насоките нямат 
задължителен характер, освен ако не 
са утвърдени по съответната 
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нормативна процедура.

Or. es

Изменение 69
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Агенцията следи прилагането 
на насоките, приети от нея в 
съответствие с предходния параграф, 
като може, по собствена 
инициатива, по искане на Комисията 
или на компетентен орган, или по 
молба на заинтересован участник, да 
приема решения с цел отбелязване на 
това, дали адресатите на тези 
насоки са ги изпълнили.

Or. es

Изменение 70
Ján Hudacký

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Агенцията извършва 
консултации на широка основа и на 
ранен етап с участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите си по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. en
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Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the 
ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the TSOs, is the body created 
to act in the interest of all market participants.

Изменение 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Задачи по отношение на 

националните регулаторни органи
1. Агенцията приема 
самостоятелни решения по 
технически въпроси, когато тези 
решения са предвидени в насоките, 
приети съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.
2. Тя може, в съответствие с 
работната си програма или по молба 
на Комисията, да приема 
незадължителни насоки, които да 
подпомагат регулаторните органи и 
участниците на пазара при 
обменянето на добри практики.
3. Тя насърчава 
сътрудничеството между 
националните регулаторни органи и 
между регулаторните органи на 
регионално ниво. Когато Агенцията 
счита, че се изискват обвързващи 
правила за такова сътрудничество, 
тя дава необходимите препоръки на 
Комисията. 
4. Агенцията може да даде 
становище, по молба на всеки 
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национален регулаторен орган или на 
Комисията, относно 
съответствието на дадено решение 
на националните регулаторни органи 
с насоките съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
5. Когато националният 
регулаторен орган, който е взел 
решението, не се съобрази със 
становището на Агенцията, съгласно 
параграф 4, в рамките на четири 
месеца от датата на получаването, 
тя информира Комисията.
6. Когато даден национален 
регулаторен орган срещне, при 
специфичен случай, затруднения с 
прилагането на Насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 
1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си, след като се 
консултира с Комисията в рамките 
на 4 месеца. 
7. Агенцията взема решения 
относно регулаторния режим за 
инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, съгласно член 22г, 
параграф 3 от Директива 2003/54/ЕО 
и член 24г, параграф 3 от Директива 
2003/55/ЕО. 

Or. fr
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Изменение 72
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тя може, в съответствие с 
работната си програма или по молба на 
Комисията, да приема 
незадължителни насоки, които да 
подпомагат регулаторните органи и 
участниците на пазара при обменянето 
на добри практики.

2. Тя може, в съответствие с 
работната си програма или по молба на 
Комисията, да изготвя документи, 
съдържащи добри практики, които да 
подпомагат регулаторните органи и 
участниците на пазара в рамките на 
енергийната политика за Европа.
Също така може да приема насоки, 
включващи модели за защита на 
принципите на Общността за 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар; 
насоките нямат задължителен 
характер, освен ако не са утвърдени 
по съответната нормативна 
процедура.

Or. es

Изменение 73
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията може да даде 
становище, по молба на всеки 
национален регулаторен орган или на 
Комисията, относно съответствието на 
дадено решение на националните 
регулаторни органи с насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 
1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005. 

4. Агенцията може да даде 
становище, по молба на всеки 
национален регулаторен орган, относно 
съответствието на дадено решение на 
националните регулаторни органи с 
насоките съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
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Or. de

Обосновка

Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der Agentur. 

Изменение 74
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато националният 
регулаторен орган, който е взел 
решението, не се съобрази със 
становището на Агенцията, съгласно 
параграф 4, в рамките на четири месеца 
от датата на получаването, тя 
информира Комисията.

5. Когато националният 
регулаторен орган, който е взел 
решението, не се съобрази със 
становището на Агенцията, съгласно 
параграф 4, в рамките на четири месеца 
от датата на получаването, тя 
информира правителството на 
съответната държава-членка.

Or. de

Обосновка

Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der Agentur. 

Изменение 75
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато даден национален 
регулаторен орган срещне, при 
специфичен случай, затруднения с 
прилагането на Насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 

6. Когато даден национален 
регулаторен орган срещне, при 
специфичен случай, затруднения с 
прилагането на Насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 
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1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си, след като се 
консултира с Комисията в рамките на 
4 месеца. 

1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си в рамките на два
месеца. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der Agentur und Verkürzung von Fristen. 

Изменение 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Други задачи

1. Агенцията може да взема 
решения за предоставяне на 
освобождавания съгласно член 7, 
параграф 4, буква а) от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003. Агенцията може да 
предоставя освобождавания и 
съгласно член 22, параграф 3, буква а) 
от Директива 2003/55/ЕО, когато 
съответната инфраструктура се 
намира на територията на повече от 
една държава-членка. 
2. Агенцията предлага независим 
оператор на система, съгласно член 
10, параграф 4 от Директива 
2003/54/ЕО и член 9, параграф 4 от 
Директива 2003/55/ЕО.

Or. fr
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Изменение 77
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията може да изпълнява 
други задачи за сметка на Комисията 
или на националните регулаторни 
органи, ако има възможност за 
тяхното възлагане и при условията, 
предвидени в съответния акт за 
предоставяне на правомощия.

Or. es

Изменение 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Управителен съвет

1. Управителният съвет се 
състои от дванадесет члена. Шест са 
назначени от Комисията и шест са 
назначени от Съвета. Мандатът е 
пет години и може да се подновява 
еднократно.
2. Управителният съвет избира 
своя председател и своя заместник-
председател измежду членовете си. 
Заместник-председателят замества 
служебно председателя в случай на 
невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът 
на председателя и заместник-
председателя е две и половина години 
и е подновяем. При всички случаи, 
обаче, мандатът на председателя и 
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заместник-председателя изтича в 
момента, когато се прекратява 
тяхното членство в управителния 
съвет.
3. Заседанията на 
управителният съвет се свикват от 
неговия председател. Директорът на 
Агенцията участва в заседанията, 
освен ако управителният съвет не 
реши друго. Управителният съвет 
заседава поне два пъти в годината на 
редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-
малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може 
да покани да участва в заседанията 
му като наблюдател всяко лице, 
чието становище може да бъде от 
интерес. Членовете на управителния 
съвет могат, в съответствие с 
процедурния правилник, да бъдат 
подпомагани от съветници или 
експерти. Секретариатът на 
управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.
4. Решенията на управителния 
съвет се приемат с мнозинство от 
две-трети от присъстващите 
членове.
5. Всеки член има право на един 
глас. В процедурния правилник се 
определят по-подробно разпоредбите 
относно гласуването и по-специално 
условията, при които един член може 
да действа от името на друг член, 
както и изискванията за кворум, 
когато е необходимо.

Or. fr
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Изменение 79
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена. Шест се 
назначават от Комисията и шест се 
назначават от Съвета. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
еднократно.

1. 1. Управителният съвет се състои 
от осем члена. Двама се назначават от 
Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.
Половината от членовете на съвета 
се сменят на всеки две години и 
половина, като смяната на членове 
гарантира прилагането на подходяща 
перспектива по отношение на 
разнообразието и присъствието на 
граждани на различни държави-
членки през този период; първата 
смяна се осъществява 
пропорционално между членове, 
назначени от Съвета и Комисията, 
чрез жребий.

Or. es

Изменение 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена, които се избират  
според критерии за професионална 
компетентност и идват от 12 
различни държави-членки. Шест се 
назначават от Комисията и шест се 
назначават от Съвета. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
еднократно.
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Or. ro

Обосновка

In cadrul Agentiei, diversitatea, experienta si competenta membrilor este esentiala. 

Изменение 81
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена. Шест са назначени 
от Комисията и шест са назначени от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена. Шест са назначени 
от Комисията и шест са назначени от 
Съвета. Мандатът му е пет години. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur. 

Изменение 82
Daniel Dăianu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои 
от дванадесет члена от 12  различни 
националности, избрани въз основа на 
опита им. Шест се назначават от 
Комисията и шест се назначават от 
Съвета, след консултации с 
Европейския парламент. Мандатът е 
пет години и може да се подновява 
еднократно.
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Or. en

Обосновка

The Administrative Board is more representativein this way and has  more democratic 
accountability. 

Изменение 83
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Членовете на управителния съвет 
действат независимо и се въздържат 
от всякакви действия, които са 
несъвместими с естеството на 
техните функции, като представят 
всяка година публична писмена 
декларация за това, че нямат 
конфликт на интереси с дейностите
на Агенцията.

Or. es

Изменение 84
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителният 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът на Агенцията 
участва в заседанията, освен ако 
управителният съвет не реши друго. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 

3. Заседанията на управителният 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът на Агенцията 
участва в заседанията. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Европейския парламент, на Съвета, 
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молба на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

на Комисията или по искане на най-
малко една четвърт от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани трети лица да участват в 
заседанията му като наблюдатели при 
наличието на единодушно решение за 
това. Членовете на управителния съвет 
могат, в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur. 

Изменение 85
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с мнозинство от две-трети от 
присъстващите членове.

4. Освен в случаите, за които е 
предвидено друго в настоящия 
регламент или в устава, решенията на 
управителният съвет се приемат с 
мнозинство от две-трети от 
присъстващите членове.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur. 
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Изменение 86
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки член има право на един 
глас. В процедурния правилник се 
определят по-подробно разпоредбите 
относно гласуването и по-специално 
условията, при които един член може 
да действа от името на друг член, 
както и изискванията за кворум, когато 
е необходимо.

5. Всеки член има право на един 
глас. В процедурния правилник се 
определят по-подробно разпоредбите 
относно гласуването и по-специално 
изискванията за кворум, когато е 
необходимо.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur. 

Изменение 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Задачи на Управителния съвет

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите. 
2. Управителният съвет назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 11, параграф 1.
3. Управителният съвет назначава 
членовете на Апелативния съвет в 
съответствие с член 15, параграф 1.
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4. Всяка година преди 30 септември, 
след получаване на становище от 
Комисията и след одобрение от 
Съвета на регулаторите съгласно 
член 12, параграф 3, управителният 
съвет приема работната програма на 
Агенцията за следващата година и я 
предава на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията. 
Работната програма се приема, без 
това да противоречи на ежегодната 
бюджетна процедура.
5. Управителният съвет упражнява 
бюджетните си правомощия в 
съответствие с членове от 18 до 21.
6. Управителният съвет решава, след 
като е получил одобрението на 
Комисията, дали да приеме 
завещания, дарения или безвъзмездни 
помощи от други източници на 
Общността.
7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.
8. Когато е необходимо, 
управителният съвет изготвя 
политиката на Агенцията по 
отношение на персонала в 
съответствие с член 25, параграф 2.
9. Управителният съвет приема 
специалните разпоредби относно 
правото на достъп до документите 
на Агенцията в съответствие с член 
27.
10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 
8 и го предоставя най-късно на 15 юни 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Сметната палата. Този доклад 
съдържа независима част, одобрена 
от Съвета на регулаторите, относно 
регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата 
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година.
11. Управителният съвет приема 
своите процедурни правила.

Or. fr

Изменение 88
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите. 

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 в съгласие със Съвета на 
регулаторите. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Kompetenzzuordnung. 

Изменение 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвет на регулаторите Мрежа на регулаторите

Or. fr
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Изменение 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се 
състои от по един представител на 
държавите-членки от регулаторните 
органи съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка. 

1. Мрежата на регулаторите се 
състои от по един представител на 
държавите-членки от регулаторните 
органи съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. Те 
съставляват управителния съвет на 
Мрежата. Националните регулаторни 
органи номинират по един заместник на 
държава-членка. Заместниците 
участват в заседанията единствено в 
качеството си на заместници на 
действащи представители.

Or. fr

Изменение 91
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се 
състои от по един представител на 
държавите-членки от регулаторните 
органи съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас.
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се 
състои от по един представител на 
държавите-членки от регулаторните 
органи съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и от по един представител 
без право на глас от Комисията, Съвета 
и Европейския парламент. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.
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Or. xm

Justification

Cet amendement vise à étendre les missions de conseil de l'Agence vis à vis des instances 
législatives de l'Union. En revanche elle n'a un devoir d'alerte que par rapport à l'exécutif (la 
Commission).

Изменение 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите избира 
председател и заместник-председател 
измежду членовете си. Заместник-
председателят замества председателя 
при невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
е две и половина години и е подновяем. 
При всички случаи, обаче, мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
изтича в момента, когато се прекратява 
тяхното членство в управителния 
съвет.

2. Мрежата на регулаторите 
избира председател и заместник-
председател измежду членовете си. 
Заместник-председателят замества 
председателя при невъзможност на 
последния да изпълнява функциите си. 
Мандатът на председателя и заместник-
председателя е две и половина години и
е подновяем. При всички случаи, обаче, 
мандатът на председателя и заместник-
председателя изтича в момента, когато 
се прекратява тяхното членство в 
Мрежата на регулаторите.

Or. fr

Изменение 93
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети. 
Претеглянето на гласовете следва 
претеглянето им в Съвета.
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Or. de

Обосновка

Stärkung der Akzeptanz der Agentur 

Изменение 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

3. Мрежата на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

Or. fr

Изменение 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът на регулаторите 
приема своя процедурен правилник. 

4. Мрежата на регулаторите 
приема своя процедурен правилник. 

Or. fr
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Изменение 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При осъществяването на 
поверените му с настоящия регламент 
задачи, Съветът на регулаторите 
действа независимо и не търси или 
приема инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

5. При осъществяването на 
поверените й с настоящия регламент 
задачи, Мрежата на регулаторите 
действа независимо и не търси или 
приема инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

Or. fr

Изменение 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Секретариатът на Съвета на 
регулаторите се осигурява от 
Агенцията.

6. Мрежата на регулаторите
назначава директора си, организира 
секретариата си, изготвя бюджета 
си и определя седалището си. 

Or. fr

Изменение 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Задачи на Съвета на регулаторите
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1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 
5, 6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава 
насоки на директора относно 
осъществяването на задачите му.
2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от 
своите членове.
3. Съветът на регулаторите 
одобрява, в съответствие с член 10, 
параграф 4 и член 14, параграф 6 и 
съгласно проектобюджета, изготвен 
в съответствие с член 20, параграф 1, 
работната програма на Агенцията за 
следващата година и я представя 
преди 1 септември за приемане от 
управителния съвет.
4. Съветът на регулаторите 
приема независимата част на 
годишния доклад относно 
регулаторните дейности съгласно 
член 10, параграф 10 и член 14, 
параграф 8. 

Or. fr

Изменение 99
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 



AM\712362BG.doc 53/72 PE402.870v01-00

BG

препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му. Директорът следва да 
изпълнява своите задачи в 
съответствие с решенията на 
Съвета на регулаторите, който 
трябва да бъде единственият орган за 
вземане на решения на Агенцията по 
отношение на регламента. 

Or. en

Обосновка

Kompetenzabgrenzung

Изменение 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Директор

1. Агенцията се ръководи от 
директор, който е независим при 
изпълнението на своите задължения. 
Без да засяга съответните 
правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито 
търси, нито приема каквито и да е 
инструкции, от което да е 
правителство или който и да е орган.
2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след 
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покана за изразяване на интерес. 
Преди назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентния 
комитет на Европейския парламент 
и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове. 
3. Мандатът на директора е пет 
години. Комисията прави оценка през 
деветте месеца, предшестващи 
изтичането на този период. При 
оценката Комисията разглежда по-
специално:
(а) Резултатите от работата на 
директора;
(б) Задълженията на Агенцията и 
изискванията през следващите 
години.
4. Управителният съвет, 
действащ по предложение на 
Комисията, вземайки предвид доклада 
за оценка и само в случаите, когато 
това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, може да удължи мандата 
на директора еднократно за не повече 
от три години. 
5. Управителният съвет 
информира Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на директора. През последния месец 
преди изтичането на неговия или 
нейния мандат, директорът може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове. 
6. Ако мандатът не бъде 
удължен, директорът остава на 
поста си до назначаването на неговия 
или нейния заместник.
7. Директорът може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
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решение на управителния съвет след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове. 
8. Европейският парламент или 
Съветът могат да поискат 
директора на Агенцията да докладва 
за изпълнението на своите задачи.

Or. fr

Изменение 101
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от 
директор, който е независим при 
изпълнението на своите задължения. Без 
да засяга съответните правомощия на 
Комисията, управителния съвет и 
Съвета на регулаторите, директорът 
нито търси, нито приема каквито и да е 
инструкции, от което да е правителство 
или който и да е орган.

1. Агенцията се ръководи от 
директор, който е независим при 
изпълнението на своите задължения и 
действа в съответствие с решенията 
на Съвета на регулаторите. Без да се 
засягат съответните правомощия на 
Комисията, управителния съвет и 
Съвета на регулаторите, директорът 
нито търси, нито приема каквито и да е 
инструкции или препоръки, от което да 
е правителство или който и да е орган, 
било то публичен или частен.

Or. es

Изменение 102
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 2. Директорът се назначава от 
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управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат 
може да бъде поканен да направи
изявление пред компетентния комитет
на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
неговите членове.

управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидати, 
обявени за подходящи от 
компетентната комисия на 
Европейския парламент, измежду 
поне тримата кандидати, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. С тази цел 
предложените кандидати се 
приканват да направят изявление 
пред компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговорят 
на поставените въпроси пред нейните
членове.

Or. es

Изменение 103
Daniel Dăianu

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред неговите
членове.

2. Директорът се назначава от 
Съвета на регулаторите въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията и двама 
кандидати, предложени от Съвета, 
след покана за изразяване на интерес. 
Преди назначаването избраният от 
Съвета на регулаторите кандидат 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
нейните членове. Европейският 
парламент  може да се 
противопостави на това назначение, 
ако дадените отговори не са в 
съответствие с насоките на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Consistency of the amended paragraph.

Изменение 104
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред неговите 
членове. 

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
умения и опит, от списък с поне 
петима кандидата, предложени от 
Комисията след покана за изразяване на 
интерес. Преди назначаването 
избраният от управителният съвет 
кандидат трябва да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред неговите 
членове. Европейският парламент 
има право на вето.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments und Stärkung der Unabhängigkeit der 
Agentur.

Изменение 105
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, 
действащ по предложение на 
Комисията, вземайки предвид доклада 

заличава се
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за оценка и само в случаите, когато 
това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, може да удължи мандата 
на директора еднократно за не повече 
от три години. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.

Изменение 106
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет 
информира Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на директора. През последния месец 
преди изтичането на неговия или 
нейния мандат, директорът може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.
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Изменение 107
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако мандатът не бъде 
удължен, директорът остава на поста си 
до назначаването на неговия или нейния 
заместник.

6. Директорът остава на поста си до 
назначаването на неговия или нейния 
заместник.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Akzeptanz der Agentur 

Изменение 108
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове. 

7. Директорът може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от гласовете на своите 
членове. 

Or. de

Обосновка

Anpassung an vorhergehende Änderung. 
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Изменение 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Задачи на директора

1. Директорът отговаря за 
представляването на Агенцията и 
нейното управление.
2. Директорът подготвя 
дейността на управителния съвет. 
Той или тя участва без право на глас в 
работата на управителния съвет.
3. Директорът приема 
становищата, препоръките и 
решенията по членове 5, 6, 7, и 8 след 
получаване на съгласието на Съвета 
на регулаторите. 
4. Директорът отговаря за 
прилагането на годишната работна 
програма на Агенцията под 
ръководството на Съвета на 
регулаторите и под 
административния контрол на 
управителния съвет.
5. Директорът предприема 
всички необходими мерки, а именно 
приемането на вътрешни 
административни инструкции и 
публикуването на уведомления, за да 
осигури функционирането на 
Агенцията в съответствие с 
настоящия регламент.
6. Всяка година директорът 
подготвя проект за работна програма 
на Агенцията за следващата година и 
я представя на Съвета на 
регулаторите и Комисията до 30 юни 
на текущата година.
7. Директорът прави 
предварителен разчет за приходите и 
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разходите на Агенцията в 
съответствие с член 20 и изпълнява 
нейния бюджет в съответствие с 
член 21.
8. Всяка година директорът 
подготвя проект за годишен доклад с 
част относно регулаторните 
дейности на Агенцията и част 
относно финансовите и 
административните въпроси.
9. По отношение на персонала на 
Агенцията, директорът упражнява 
правомощията по член 25, параграф 3.

Or. fr

Изменение 110
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема
становищата, препоръките и решенията 
по членове 5, 6, 7, и 8 след получаване 
на съгласието на Съвета на 
регулаторите. 

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Обосновка

Kompetenzabgrenzung
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Изменение 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Апелативният съвет се състои от шест 
члена и шест заместника, избрани 
измежду настоящи и бивши висши 
служители на националните 
регулаторни органи, органите по защита 
на конкуренцията или други 
национални или общностно институции, 
които имат съответен опит в енергийния 
сектор. Апелативният съвет посочва
своя председател. Решенията на 
Апелативния съвет се приемат с 
квалифицирано мнозинство от поне 
четири от неговите шест члена.
Апелативният съвет се свиква, когато е 
необходимо.

1. Апелативният съвет се състои от шест 
члена и шест заместника, избрани 
измежду настоящи и бивши висши 
служители на националните 
регулаторни органи, органите по защита 
на конкуренцията или други 
национални или общностно институции, 
които имат съответен опит в енергийния 
сектор, които се избират според 
критерии за професионална 
компетентност и идват от 12 
различни държави-членки. 
Апелативният съвет избира своя 
председател. Решенията на Апелативния 
съвет се приемат с квалифицирано 
мнозинство от поне четири от неговите 
шест члена. Апелативният съвет се 
свиква, когато е необходимо.

Or. ro

Обосновка

In cadrul Agentiei, diversitatea, experienta si competenta membrilor este esentiala. 

Изменение 112
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение, съгласувано между 
Съвета и Комисията, следващо покана 
за изразяване на интерес след 
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регулаторите. консултация със Съвета на 
регулаторите. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.

Изменение 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите. 

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от Европейския парламент
по предложение на Комисията, 
следващо покана за изразяване на 
интерес след консултация с Мрежата
на регулаторите.

Or. fr

Изменение 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 
Агенцията, нейния управителен 
съвет или нейния Съвет на 

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции.
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регулаторите. Членовете на 
Апелативния съвет не могат да 
бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение 
за такова действие след консултиране 
със Съвета на регулаторите.

Or. fr

Изменение 115
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван.
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 
Агенцията, нейния управителен съвет 
или нейния Съвет на регулаторите. 
Членовете на Апелативния съвет не 
могат да бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение за 
такова действие след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е шест години. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 
Агенцията, нейния управителен съвет 
или нейния Съвет на регулаторите. 
Членовете на Апелативния съвет не 
могат да бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение за 
такова действие след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.
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Изменение 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Агенцията не успее да вземе 
решение, може да бъде заведено дело 
за неправомерно бездействие пред 
Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности в 
съответствие с член 232 от Договора.

заличава се

Or. fr

Изменение 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията се задължава да 
предприеме необходимите мерки, за да 
спази решението на 
Първоинстанционния съд или на Съда 
на Европейските общности.

3. Мрежата се задължава да 
предприеме необходимите мерки, за да 
спази решението на 
Първоинстанционния съд или на Съда 
на Европейските общности.

Or. fr

Изменение 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 
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предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет, заедно с 
неокончателно щатно разписание. Всяка 
година управителният съвет, въз основа 
на проект, изготвен от директора, 
изготвя бюджетна прогноза за 
приходите и разходите на Агенцията за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект за 
щатно разписание, се предоставя от 
управителния съвет на Комисията най-
късно до 31 март. Преди приемането 
на прогнозата, проектът, изготвен 
от директора се предоставя на 
Съвета на регулаторите, който може 
да даде становище по него.

предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет на 
Мрежата, заедно с неокончателно 
щатно разписание. Всяка година 
управителният съвет, въз основа на 
проект, изготвен от директора, изготвя 
бюджетна прогноза за приходите и 
разходите на Мрежата за следващата 
финансова година. Тази прогноза, която 
включва проект за щатно разписание, се 
предоставя от управителния съвет на 
Комисията най-късно до 31 март.

Or. fr

Изменение 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бюджетният орган приема плана 
за наличния състав на Агенцията.

заличава се

Or. fr

Изменение 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
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Персонал
1. За служителите на Агенцията се 
прилага Правилникът за 
длъжностните лица на Европейските 
общности, Условията за работа на 
други служители на Европейските 
общности и правилата, приети 
съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
тяхното прилагане.
2. Съвместно с Комисията, 
управителният съвет приема 
необходимите разпоредби за 
прилагането в съответствие с член 
110 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности. 3.
3. По отношение на своя персонал 
Агенцията упражнява 
правомощията, които са 
предоставени на назначаващия орган 
с Правилника за длъжностните лица 
на Европейските общности, и на 
органа, упълномощен да сключва 
трудовите договори с Условията за 
работа на другите служители на 
Европейските общности.
4. Управителният съвет може да 
приема разпоредби, за да позволи 
национални експерти от държавите-
членки да бъдат командировани на 
работа в Агенцията.

Or. fr

Изменение 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Личната финансова и 
дисциплинарна отговорност на 

заличава се
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нейните служители по отношение на 
Агенцията се управлява от 
съответните правила, прилагани по 
отношение на персонала на 
Агенцията.

Or. fr

Изменение 122
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Участие на трети страни

Агенцията е отворена за участие на 
трети страни, които не са членки на 
Европейския съюз и които са 
сключили споразумения с Общността 
в този смисъл. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения, 
следва да бъдат направени 
договорености, в които се определят 
по-специално характерът, обхватът 
и процедурните аспекти на 
заангажирането на тези държави в 
работата на Агенцията, 
включително разпоредби за 
финансовите вноски и персонала.

Or. de

Обосновка

Begrenzung der Aufgaben auf den EU-Binnenmarkt.
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Изменение 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Оценка

1. Комисията дава оценка на 
дейността на Агенцията. Тя обхваща 
резултатите, постигнати от 
Агенцията и нейните методи на 
работа по отношение на целта, 
мандата и задачите, определени с 
настоящия регламент и нейната 
годишна работна програма. 
2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно четири години след като 
първият директор е встъпил в 
длъжност. След това Комисията 
дава доклад за оценка поне на всеки 
пет години.

Or. fr

Изменение 124
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно 
четири години след като първият 
директор е встъпил в длъжност. След 
това Комисията дава доклад за оценка 
поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно две
години след като първият директор е 
встъпил в длъжност. След това 
Комисията дава доклад за оценка поне 
на всеки три години.
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Or. de

Обосновка

Frühere Bewertung der Arbeit der Agentur.

Изменение 125
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) След първия доклад за оценка на 
дейността и постигнатите от 
Агенцията резултати, Европейският 
парламент и Съветът, по 
предложение на Комисията, 
удължават мандата на Агенцията 
или я заменят с по-подходяща 
структура.

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal establishing an agency, under its control, with mostly advisory 
powers may not be the most appropriate structure to contribute to the creation of a single 
European market for electricity and gas. Accordingly, the Commission should review the 
results obtained and if necessary propose another structure.

Изменение 126
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка
По повод на оценките на Агенцията, 
Съветът на регулаторите представя 
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предложения за извършване на 
проверка на Агенцията. Първото 
предложение за извършване на 
проверка дава конкретна преценка 
относно нейното прекратяване и 
заместване с друг алтернативен 
независим механизъм.

Or. es

Изменение 127
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 31 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила и временни разпоредби Влизане в сила, временни разпоредби и 
отмяна

Or. de

Обосновка

Durch die Fristsetzung soll sichergestellt werden, dass der Entwicklung des 
Energiebinnenmarktes Rechnung getragen wird.

Изменение 128
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Настоящият регламент се 
отменя на 1 януари 2015 г.

Or. de
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Обосновка

Durch die Fristsetzung soll sichergestellt werden, dass der Entwicklung des 
Energiebinnenmarktes Rechnung getragen wird.
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