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Изменение 16
Мариела Величкова Баева

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишна работна програма; г) приема годишна работна програма;

Or. en

Изменение 17
Мариела Величкова Баева

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) годишен отчет; д) приема годишен отчет;

Or. en

Изменение 18
Мариела Величкова Баева

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

е) приема годишна лятна и зимна 
прогноза за адекватността на 
производството.

Or. en
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Изменение 19
Мариела Величкова Баева, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията може да покани
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, в 
рамките на разумен период от време, 
да подготви кодекси в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3, когато 
счита, че такива кодекси са 
необходими за ефективното 
функциониране на пазара.

1. По съвет на Агенцията, която е 
провела консултации със 
съответните заинтересовани 
страни, Комисията изготвя 
стратегически насоки за Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, които 
обхващат въпросите, изброени в член 
2в, параграф 1, буква в) и член 2в, 
параграф 3, въз основа на които 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия подготвя кодекси в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 1, буква в) и член 2в, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).
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Изменение 20
Мариела Величкова Баева, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия разработва подробни 
кодекси съгласно параграф 1 и ги 
предава на Агенцията за одобрение. 

Or. en

Обосновка

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).

Изменение 21
Мариела Величкова Баева, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията проверява, дали 
кодексите, предадени от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия, са в съответствие 
със стратегическите насоки, 
дефинирани в параграф 1. 



PE402.885v01-00 6/8 AM\712562BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).

Изменение 22
Мариела Величкова Баева, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Агенцията наблюдава прилагането 
на такива кодекси от страна на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия и докладва на 
Комисията относно всяко нарушение, 
като тя от своя страна предприема 
необходимите действия за 
осигуряване на правилно прилагане. 

Or. en

Обосновка

The proposed Directive gives too much power to ENTSO.. The monitoring of the above 
mentioned codes need to be fair and objective, to ensure non-discrimination, effective 
competition and the efficient functioning of the market. Therefore, it cannot be entrusted to 
the TSOs themselves but should constitute a task of the Agency.
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Изменение 23
Daniel Dăianu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2з – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия, за да подпомагат 
дейностите, споменати в член 2в,
параграф 1. По-конкретно, те 
публикуват регионален инвестиционен 
план на всеки две години и могат да 
вземат инвестиционни решения въз 
основа на него.

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия, за да подпомагат 
дейностите, споменати в член 2в, 
параграф 1. По-конкретно, те 
предоставят информация относно 
своите планове за развитие и 
публикуват регионален инвестиционен 
план на всеки две години и могат да 
вземат инвестиционни решения въз 
основа на плана след предварително 
одобрение от Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори.

Or. en

Обосновка

For proper unbundling, Transport System Operators should be able to take investment 
decisions. For a functional energy market, coordination should be ensured at the European 
level.

Изменение 24
Daniel Dăianu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на преносни системи 4. Операторите на преносни системи 
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публикуват съответната информация за 
прогнозираното и фактическото търсене 
за наличието и фактическото използване 
на активи за производство и товар, за 
наличието и използването на мрежата 
и междусистемните електропроводи, и 
за балансирането на мощността и 
резервния капацитет.

публикуват съответната информация за 
прогнозираното и фактическото търсене 
за наличието и фактическото използване 
на мрежата и междусистемните 
електропроводи, и за балансирането на 
мощността и резервния капацитет.
Отделни данни относно 
производителите и товарите, както 
и данни, свързани с преносната 
мрежа, могат да останат 
поверителни, ако това се налага от 
съображения за защита на 
критичната инфраструктура. 
Подобна поверителност обаче не се 
прилага по отношение на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори.

Or. en

Обосновка

Confidentiality measures are indeed justified due to safety and national security reasons. 
However, particularly because there is great interdependence between national networks and 
their safety has to be enhanced, it is enssential that proper information reaches the European 
level. Adequate strategies need to be designed at the European level in order to allow for 
efficient crisis prevention.
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