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Изменение 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Опитът в прилагането на 
Директива 2003/54/ЕО показва 
ползите, които може да произтекат 
от вътрешния пазар на 
електроенергия с оглед подобряване на 
ефективността, намаляване на 
цените, по-високи стандарти на 
обслужване и увеличена 
конкурентоспособност. Все пак 
налице са съществени недостатъци и 
възможности за подобряване на 
действието на пазара, особено 
необходимостта от конкретни мерки 
за осигуряване на равни условия в 
сферата на производството по-
специално посредством включването 
на всички краткосрочни и 
дългосрочни разходи по опазването на 
околната среда и намаляване на 
рисковете, свързани с господстващо 
положение на пазара и хищническо 
поведение, като се осигуряват 
недискриминационни тарифи за 
пренос и разпределение чрез достъп до 
мрежата въз основа на тарифи, 
публикувани преди влизането им в 
сила, и като се гарантира защита на 
правата на малките и уязвими 
клиенти и се оповестява информация 
за енергийните източници за 
производство на електроенергия, 
както и позоваване на източници, 
където има такива, даващи 
информация за въздействието им 
върху околната среда.

Or. en
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Обосновка

Insert back the important recital 2 of Directive 2003/54. Unless the environmental costs 
associated with electricity generation are included in the price the market will remain 
distorted.  As attempts are made through the ETS to include the cost of CO2 emission via the 
auctioning of certificates parallel initiative must be included to incorporate other 
environmental costs into the energy price. The Commission should begin monitoring such 
market distortions.

Изменение 90
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Цялостната хармонизация на 
пазара на електроенергия има 
непропорционално въздействие върху 
цените в различните държави. 

Or. en

Обосновка

In countries which enjoy cheap electricity the demand from the countries with expensive 
electricity diminishes the supply through the exports of electricity and the diminished supply 
increases the prices paid by the consumers. That is why harmonisation also has a negative 
impact on the markets, and this should also be taken into consideration.

Изменение 91
Esko Seppänen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Следва внимателно да се проучи 
въздействието от хармонизацията 
поради непропорционалните 
последици, предизвикани от 
пределния размер на цените при 
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продажбите на едро, както и от 
печалбите от схемата за търговия с 
права на емисии на производителите 
на ядрена и хидроенергия.

Or. en

Обосновка

The pricing mechanism in the harmonised European electricity market creates windfall 
profits for the companies which produce hydro and nuclear energy and which do not need 
emission rights. The wholesale price in the electricity Exchanges is today based on the price 
at the margin and is defined by the highest productions costs plus the price of the emission 
rights even though the producer does not need them. The price system must be developed in 
such a way that the wholesale price on electricity exchanges takes into account differences in 
the production costs.

Изменение 92
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки това понастоящем на нито 
едно предприятие от Общността не 
може да бъде гарантирано правото да 
продава електроенергия в която и да е 
държава-членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не във 
всички държави-членки съществува 
недискриминационен достъп до 
мрежата и еднакво ефективно ниво на 
регулаторен надзор, тъй като 
настоящата законодателна рамка е 
недостатъчна.

(3) Въпреки това понастоящем не може 
да бъде гарантирано правото на всички 
предприятия във всички държави-
членки да продават електроенергия в 
която и да е държава-членка при 
условия на равнопоставеност, без 
дискриминация и пречки. По-
специално, все още не във всички 
държави-членки съществува 
недискриминационен достъп до 
мрежата и еднакво ефективно ниво на 
регулаторен надзор, тъй като 
настоящата законодателна рамка е 
недостатъчна.

Or. en

Обосновка

The wording proposed by the Commission gives the impression that the competition problems 
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addressed by the Commission exist in all Member States throughout the EU.

Изменение 93
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Сигурното снабдяване с 
електроенергия е от съществено 
значение за развитието на 
европейското общество, за 
прилагането на устойчива политика 
в областта на изменението на 
климата, както и за насърчаването 
на конкурентноспособността в 
рамките на вътрешния пазар. За тази 
цел трансграничните 
междусистемни връзки следва 
допълнително да се разработят с 
оглед да се гарантира 
снабдяването/доставките от всички 
енергийни източници на възможно 
най-ниска цена както за 
потребителите, така и за 
промишлеността в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 94
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Отделянето на собствеността 
между дружествата за производство 
и доставка на електроенергия и 
предприятията, които притежават 
преносните мрежи, е от основно 
значение за улесняване на 
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въвеждането на възобновяема енергия 
в Европа.

Or. es

Изменение 95
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Функциониращият вътрешен 
пазар на електроенергия следва да 
осигурява както подходящи стимули 
за инвестиции от страна на 
производителите в нови производства 
на електроенергия, така и адекватни 
мерки за насърчаване на по-ефективно 
използване на енергията от страна на 
потребителите; като сигурността 
на енергийните доставки е 
предварително условие за това.

Or. en

Изменение 96
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) като се има предвид, че 
възобновяемите източници на енергия 
са неизчерпаеми източници, е 
абсолютно необходимо 
разработването на капацитет за 
функционална взаимовръзка на 
равнище Европейски съоз, като се 
обръща особено внимание на 
страните и регионите, които са най-
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изолирани от пазара на 
електроенергия на Съюза, с цел 
предоставяне на държавите-членки 
на необходимите средства за 
постигане на целта от 20% енергия 
от възобновяеми източници до 2020 г.

Or. es

Обосновка

The link between the interconnection percentage and the installed capacity for renewable 
energy generation is vital to achieving the objective of 20% renewable energy. 

Изменение 97
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Вътрешният пазар следва да 
увеличи търговията и преноса на 
електроенергия през граница, за да се 
осигури най-доброто използване на 
наличното производство на 
електроенергия и възможно най-
ниските цени. Същевременно това не 
трябва да се използва като 
оправдание от държавите-членки и 
производителите, за да не 
инвестират в нови и модерни 
технологии за производство на 
електроенергия. Държавите-членки, 
които посредством законодателни 
мерки или политически решения 
изберат да намалят капацитета на 
своите производства на 
електроенергия с ниски емисии на 
CO2, следва да участват със същия 
обем производство на електроенергия 
от възобновяеми източници, както и 
да дадат обяснение по какъв начин ще 
постигнат тази цел.
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Or. en

Обосновка

It is of utmost importance that incentives to invest in non CO2 emitting power generation are 
maintained, in order guarantee the energy supply demand.

Изменение 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията от 10 
януари 2007 г., озаглавено „Енергийна 
политика за Европа“, подчертава колко 
е важно да бъде завършен вътрешният 
пазар на електроенергия и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
за всички регистрирани в Общността 
електроенергийни предприятия. 
Съобщението за вътрешния енергиен 
пазар и окончателният Доклад за 
проучването на конкуренцията в 
сектора показват, че сегашните правила 
и мерки не осигуряват необходимата 
рамка за постигане на целта — добре 
функциониращ вътрешен пазар.

(4) Съобщението на Комисията от 10 
януари 2007 г., озаглавено „Енергийна 
политика за Европа“, подчертава колко 
е важно да бъде завършен вътрешният 
пазар на електроенергия и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
за всички регистрирани в Общността 
електроенергийни предприятия. 
Съобщението за вътрешния енергиен 
пазар показва, че сегашните правила и 
мерки не осигуряват необходимата 
рамка за постигане на целта — добре 
функциониращ вътрешен пазар Освен 
това, окончателният доклад за 
проучването на конкуренцията в 
сектора и оценката за
въздействията, изготвена в подкрепа 
на третия законодателен пакет 
относно вътрешния пазар на 
електроенергия не представиха 
никакви убедителни елементи, които 
позволяват определянето на най-
добрия или единствен начин за 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. fr
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Обосновка

The final Report on the Competition Sectoral Enquiry was heavily criticised when it was 
presented to the ITRE Committee, particularly on account of its highly debatable statistical 
correlations and its series of incomplete and unreferenced data. It put forward a partial 
observation of how electrical networks in Europe work in reality and therefore did not make it 
possible to define one single way of improving the way the internal electricity market works.

Изменение 99
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да се гарантира 
конкуренцията и доставките на 
електроенергия на възможно най-
ниски цени, като същевременно се 
избягва господстващо положение на 
пазара от страна на крупни 
участници, държавите-членки и 
националните регулаторни агенции 
следва да улесняват трансграничния 
достъп на нови доставчици на 
различни енергийни източници, както 
и на нови производства на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players.



AM\713546BG.doc 11/122 PE404.393v01-00

BG

Изменение 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава вътрешно присъщият 
риск от дискриминация не само в 
експлоатацията на мрежата, но и в 
стимулите на вертикално 
интегрираните предприятия да 
инвестират адекватно в мрежите си.

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава вътрешно присъщият 
риск от дискриминация не само в 
експлоатацията на мрежата, но и в 
стимулите на предприятията да 
инвестират адекватно в мрежите си. 
Тези инвестиции са мотивирани в 
основна степен от получаваното от 
оператора заплащане. Ако определя 
ниско равнище на заплащане, 
националният регулаторен орган ще 
предизвика намаляване на 
инвестициите. От друга страна, ако 
определя справедливо и съразмерно 
равнище на заплащане и ако 
гарантира, че приходите покриват 
разходите и изплащането на подобни 
инвестиции, той автоматично ще 
предизвика повишаване на равнището 
на инвестиции, назависимо дали 
операторът на мрежата е част от 
интегрирана група или не. 
Следователно, главният определящ 
фактор за инвестициите се намира в 
ценовото регулиране и в ролята и 
правомощията на националните 
регулаторни органи, които би 
следвало да се засилят с цел 
завършване на вътрешния пазар в 
полза на потребителя.

Or. fr

Обосновка

The ownership structure of a company is not a determining factor for investment, which is 
made on the basis of the likelihood of paying off and making a return on investment. 
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Separation of ownership does not solve the problem posed by all monopolies, which is the risk 
that the situation might be exploited to maximise income from the monopoly. This risk exists 
independently of the ownership structure, whether or not it is a vertically integrated company.

Изменение 101
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действащите правила за юридическо 
и функционално отделяне не са довели 
до ефективно отделяне на операторите 
на преносни системи. На заседанието си 
в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г. 
Европейският съвет прикани Комисията 
да разработи законодателни 
предложения за ефективното отделяне 
на дейностите по доставка и 
производство от експлоатацията на 
мрежите.

(6) Действащите правила за юридическо 
и функционално отделяне не са довели 
все още до ефективно отделяне на 
операторите на преносни системи във 
всички държави-членки, частично 
поради това, че съществуващото 
европейско законодателство не се 
прилага. На заседанието си в Брюксел 
на 8 и 9 март 2007 г. Европейският съвет 
прикани Комисията да разработи 
законодателни предложения за 
ефективното отделяне на дейностите по 
доставка и производство от 
експлоатацията на мрежите.

Or. en

Обосновка

It should be mentioned that one reason for insufficient functioning of the European energy 
markets is the insufficient implementation of the current rules, which was also stressed in 
Para 151 to 153 and 478 of the Sector Enquiry Report as of 10 Jan 2007.

Изменение 102
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действащите правила за юридическо (6) Действащите правила за юридическо 
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и функционално отделяне не са довели 
до ефективно отделяне на операторите 
на преносни системи. На заседанието си 
в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г. 
Европейският съвет прикани Комисията 
да разработи законодателни 
предложения за ефективното отделяне 
на дейностите по доставка и 
производство от експлоатацията на 
мрежите. 

и функционално отделяне не са довели 
все още до ефективно отделяне на 
операторите на преносни системи във 
всички държави-членки, частично 
поради това, че съществуващото 
европейско законодателство не се 
прилага. На заседанието си в Брюксел 
на 8 и 9 март 2007 г. Европейският съвет 
прикани Комисията да разработи 
законодателни предложения за 
ефективното отделяне на дейностите по 
доставка и производство от 
експлоатацията на мрежите.

Or. en

Обосновка

It should be mentioned that one reason for insufficient functioning of the European energy 
markets is the insufficient implementation of the current rules, which was also stressed in 
Para 151 to 153 and 478 of the Sector Enquiry Report as of 10 Jan 2007.

Изменение 103
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Представената оценка на 
въздействието не можа да докаже 
безспорно съществуването в 
енергийния сектор на причинна връзка 
между дискриминация по отношение 
на достъпа и структурата на 
собствеността, между 
инвестиционния обем и структурата 
на собствеността или между 
равнището на цените и структурата 
на собствеността. Емпиричните 
данни по-скоро показват причинна 
връзка на всички тези отделни точки 
с ефективната регулация. 
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Or. de

Обосновка

The submitted impact assessment presents the empirical data forming the basis for these 
proposals. After a closer look at the content and background of the impact assessment, doubts 
remain about whether the proposed actions are suitable for achieving the goals of this 
package of measures. 

Изменение 104
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е най-
ефективният и стабилен начин за 
разрешаване на вътрешно присъщия 
конфликт на интереси и за гарантиране 
на сигурност на доставките. Поради 
тази причина в своята Резолюция за 
перспективите за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най-
ефективния инструмент за 
стимулиране на инвестициите в 
инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. За тази цел 

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо се в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, се счита от 
Комисията за ефективен и стабилен 
начин за разрешаване на вътрешно 
присъщия конфликт на интереси и за 
гарантиране на сигурност на доставките. 
В своята резолюция за перспективите за 
вътрешния пазар на газ и 
електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като ефективен
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. Тъй като 
Общността няма компетенции да 
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от държавите-членки следва да се 
изискват гаранции, че едно и също 
лице или едни и същи лица нямат 
право да упражняват контрол, 
включително чрез правото на 
миноритарните акционери да 
блокират решения от стратегическо 
значение, например относно 
инвестициите, върху предприятие за 
доставка, ако едновременно с това 
имат каквито и да е интереси или 
упражняват каквито и да е права 
върху оператор на преносна система 
или върху преносна система. По 
същата логика правото на контрол 
над оператор на преносна система 
следва да изключва възможността за 
упражняване на каквито и да е 
интереси или права по отношение на 
предприятие за доставка. 

нареди отчуждаване на предприятия 
и средства за производство и е 
обвързана с основното право на 
собственост, държавите-членки следва 
все пак също да имат право, с цел 
разрешаване на конфликти на 
интереси и осигуряване на 
инвестиции, да прилагат механизми, 
които в по-малка степен налагат 
вмешателство и са по-малко 
обременителни. Освен това, само 
подобни алтернативи могат да 
гарантират еднаквото третиране на 
обществени и частни предприятия, 
което е един от основните принципи 
на правото на Общността.

Or. en

Обосновка

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators. Moreover, 
ownership unbundling gives serious rise of concerns with respect to Community 
competencies, the Community law property guarantee a.

Изменение 105
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
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инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е най-
ефективният и стабилен начин за 
разрешаване на вътрешно присъщия 
конфликт на интереси и за гарантиране 
на сигурност на доставките. Поради 
тази причина в своята Резолюция за 
перспективите за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най-ефективния 
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. За тази цел 
от държавите-членки следва да се 
изискват гаранции, че едно и също 
лице или едни и същи лица нямат 
право да упражняват контрол, 
включително чрез правото на 
миноритарните акционери да 
блокират решения от стратегическо 
значение, например относно 
инвестициите, върху предприятие за 
доставка, ако едновременно с това 
имат каквито и да е интереси или 
упражняват каквито и да е права 
върху оператор на преносна система 
или върху преносна система. По 
същата логика правото на контрол 
над оператор на преносна система 
следва да изключва възможността за 
упражняване на каквито и да е 
интереси или права по отношение на 
предприятие за доставка.

инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо се в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, се счита от 
Комисията за ефективен и стабилен 
начин за разрешаване на вътрешно 
присъщия конфликт на интереси и за 
гарантиране на сигурност на доставките. 
В своята резолюция за перспективите за 
вътрешния пазар на газ и 
електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най-ефективния 
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара, въпреки това  
държавите-членки следва също да 
имат право при специални условия да 
прилагат механизми, които в по-
малка степен налагат вмешателство, 
с цел разрешаване на конфликти на 
интереси и осигуряване на 
инвестиции.

Or. en
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Обосновка

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators.

Изменение 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е най-
ефективният и стабилен начин за 
разрешаване на вътрешно присъщия 
конфликт на интереси и за гарантиране 
на сигурност на доставките. Поради 
тази причина в своята Резолюция за 
перспективите за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най-ефективния 
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. За тази цел 
от държавите-членки следва да се 
изискват гаранции, че едно и също 

(7) Отстраняването на вътрешно 
присъщата склонност на вертикално 
интегрираните предприятия да 
дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е един от 
начините за разрешаване на вътрешно 
присъщия конфликт на интереси. В
своята резолюция за перспективите за 
вътрешния пазар на газ и 
електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най.ефективния 
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара.
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лице или едни и същи лица нямат 
право да упражняват контрол, 
включително чрез правото на 
миноритарните акционери да 
блокират решения от стратегическо 
значение, например относно 
инвестициите, върху предприятие за 
доставка, ако едновременно с това
имат каквито и да е интереси или 
упражняват каквито и да е права 
върху оператор на преносна система 
или върху преносна система. По 
същата логика правото на контрол 
над оператор на преносна система 
следва да изключва възможността за 
упражняване на каквито и да е 
интереси или права по отношение на 
предприятие за доставка.

Or. fr

Обосновка

Ownership unbundling is one of the ways put forward by the Commission of solving the 
conflict of interest inherent to vertically integrated companies. It is not the only means of 
achieving this and should remain a choice among the others that are set out in the directive. 
No convincing evidence exists that ownership unbundling makes security of supply possible. 
No such evidence has been provided by a serious impact assessment.

Изменение 107
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна в отстраняването на 
конфликти на интереси между 
производителите и операторите на 
преносни системи, за да се окаже 
подкрепа на необходимите 
инвестиции и да се гарантира 
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достъпът на новите участници при 
прозрачен и ефикасен регулаторен 
режим.

Or. en

Обосновка

Any introduced system must be efficient and transparent - on the other hand it has to make 
sure that necessary investments are done.

Изменение 108
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 
Освен това с оглед на вертикалните 
връзки между секторите на 
електроенергията и природния газ, 
разпоредбите за отделяне следва да се 
прилагат и в двата сектора.

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки, които вземат 
решение за въвеждане на отделянето 
на собствеността, следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 
Освен това с оглед на вертикалните 
връзки между секторите на 
електроенергията и природния газ, 
разпоредбите за отделяне следва да се 
прилагат и в двата сектора.

Or. en

Обосновка

The new wording takes into account that ownership unbundling is only one option.
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Изменение 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Държавите-членки, които 
желаят, могат да прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива, свързани с ефективното и 
ефикасно отделяне на преносните 
системи и операторите на преносни 
системи. Това отделяне е ефективно, 
тъй като позволява да се гарантира 
независимостта на операторите на 
преносни системи. То е ефикасно, тъй 
като предлага по-подходяща 
регулаторна рамка за гарантиране на 
справедлива конкуренция, достатъчни 
инвестиции, достъп за нови 
участници и интегриране на 
пазарите на електроенергия. То 
почива върху един стълб от 
организационни мерки и мерки, 
свързани с управлението на 
операторите на преносни системи, и 
върху един стълб от мерки, свързани с 
инвестициите, със свързването в 
мрежата на нови производствени 
мощности и с интеграцията на 
пазарите посредством регионално 
сътрудничество. То е в съответствие 
с изискванията, определени от
Европейския съвет на неговото 
заседание в Брюксел на 8 и 9 март 
2007 г.

Or. fr

Обосновка

The effective and efficient separation of transmission systems and of transmission system 
operators (TSOs) helps guarantee TSO independence through a range of measures that are 
compatible with national constitutions and in line with the proportionality principle and the 
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free movement of capital. Coupled with measures to encourage investment and market 
integration, it provides an overall response and one that the directive must put forward.

Изменение 110
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от 
интересите от сектора на 
доставката и производството, би 
трябвало да даде възможност на 
вертикално интегрираните 
дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно 
с това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите 
при условие, че независимият 
оператор на система изпълнява 
всички функции на мрежов оператор, 
и при наличието на подробни 
законови разпоредби и засилен 
регулаторен надзор.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.
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Изменение 111
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, и при наличието на 
подробни законови разпоредби и 
засилен регулаторен надзор.

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор или съответно се 
прилага ефикасно и ефективно 
отделяне, и при наличието на подробни 
законови разпоредби и засилен 
регулаторен надзор.

Or. en

Обосновка

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Изменение 112
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
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възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, и при наличието на 
подробни законови разпоредби и 
засилен регулаторен надзор.

възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор или съответно се 
прилага ефикасно и ефективно 
отделяне, и при наличието на подробни 
законови разпоредби и засилен 
регулаторен надзор.

Or. en

Обосновка

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Изменение 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Атанас Папаризов, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Като се спазват разпоредбите 
относно ефикасното и ефективно 
юридическо отделяне и при условие, 
че предприятието-собственик на 
мрежата изпълнява всички функции 
на оператор на мрежа, и при наличие 
на подробни законови разпоредби и 
засилени механизми за регулаторен 
надзор, вертикални интегрираните 
предприятия могат да запазят
собствеността върху своите 
мрежови активи  и същевременно да 
гарантират ефективно разделяне на 
интересите.
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Or. en

Обосновка

This refers to the amended article 8 paragraph 1.

Изменение 114
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част 
от вертикално интегрирано 
предприятие, на държавите-членки 
следва да бъде даден избор между 
отделяне на собствеността и, като 
дерогация, създаване на оператори на 
системи, които не зависят от 
свързаните с доставката и 
производството интереси. Пълната 
ефективност на решението за 
създаването на независим оператор 
на система трябва да бъде 
гарантирана с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с 
цел напълно да бъдат защитени 
интересите на акционерите във 
вертикално интегрираните 
дружества държавите-членки следва 
да имат възможността да избират 
как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.

Изменение 115
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 
интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на 
независим оператор на система 
трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества 
държавите-членки следва да имат 
възможността да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между различни опции.
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производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. de

Изменение 116
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 
интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на 
независим оператор на система 
трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества 
държавите-членки следва да имат 
възможността да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между различни опции.

Or. de



AM\713546BG.doc 27/122 PE404.393v01-00

BG

Обосновка

Under the subsidiarity principle, the decision as to how the goals set out in the proposals are 
to be achieved should be left to the Member States.

Изменение 117
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 
интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на 
независим оператор на система 
трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества 
държавите-членки следва да имат 
възможността да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между три опции: 
отделяне на собствеността, създаване на 
независим оператор на система или 
ефикасно и ефективно отделяне.

Or. en
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Обосновка

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
efficient unbundling (EEU). All three options are equally appropriate in order to guarantee 
non discriminatory access to the system, to solve conflicts of interest within the integrated 
undertaking and to encourage investment into the network.

Изменение 118
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие 
или когато държавата-членка счита 
за подходящо с оглед гарантиране на 
условията за ефективно 
функциониране на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за електроенергия или за 
създаването на наднационални 
оператори на преносни системи, на 
държавите-членки следва да бъде даден 
избор между отделяне на собствеността 
и, като дерогация, създаване на 
оператори на системи, които не зависят 
от свързаните с доставката и 
производството интереси, като 
пълната ефективност на решението 
за създаването на независим оператор 
на система трябва бъде гарантирана 
с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с 
цел напълно да бъдат защитени 
интересите на акционерите във 
вертикално интегрираните 
дружества държавите-членки имат 
възможност да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
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акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че е спазено 
отделянето на собствеността.

Or. en

Обосновка

Both options of ownership unbundling and the ISO should be brought on the same footing. 
The Member States should have the right to choose – at the moment of entry of the Directive 
into force – between these options irrespective of the structure of the market within their 
territory at the given time.

Изменение 119
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация,
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността или създаване на 
оператори на системи, които не зависят 
от свързаните с доставката и 
производството интереси, или ефикасно 
и ефективно отделяне, което
гарантира действителното разделяне 
на оператора на преносната система 
без да се накърнява собствеността 
върху мрежата и без да се налага 
продажбата както на преносната 
система, така и на производството 
на енергия. Пълната ефективност на 
решението за създаването на независим 
оператор на система трябва да бъде 
гарантирана с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с цел 
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акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

напълно да бъдат защитени интересите 
на акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

This amendment introduces effective and efficient unbundling as a third alternative to 
ownership unbundling and to ISO.

Изменение 120
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 
интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на независим 
оператор на система трябва да бъде 
гарантирана с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с цел 
напълно да бъдат защитени интересите 
на акционерите във вертикално 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между три опции:
отделяне на собствеността, създаване на 
независим оператор на система или 
ефикасно и ефективно отделяне. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система и ефикасното и ефективно 
отделяне е необходимо да бъдат 
гарантирани с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с цел 
напълно да бъдат защитени интересите 
на акционерите във вертикално 
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интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Изменение 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността, ефективно и ефикасно 
отделяне на преносни системи и на 
операторите на преносни системи и
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
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интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. fr

Обосновка

In order to guarantee the independence of transmission systems operators, the Member States 
ensure that vertically integrated companies are required to comply with the provisions 
relating to ownership unbundling, effective and efficient unbundling or independent network 
users. These three options are of equal value and appear as such in this proposal for a 
directive.

Изменение 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Атанас Папаризов, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация,
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността, създаване на оператори 
на системи, които не зависят от 
свързаните с доставката и 
производството интереси и ефикасното 
и ефективно юридическо отделяне на 
операторите на преносни системи. 
Пълната ефективност на решението за 
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помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

създаването на независим оператор на 
система трябва да бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

The establishment of independent network operators should be an equally valid option. 
Furthermore, this refers to the amended article 8 paragraph 1.

Изменение 123
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С цел развиване на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар на електроенергия, 
потребителите би следвало да са в 
състояние да избират своите 
доставчици, както и да сключват 
договори с различни доставчици в 
зависимост от своите изисквания по 
отношение на електроенергията.

Or. en
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Обосновка

Guaranteeing customers the possibility to call on a mix of suppliers will help develop free 
movement of electricity and competition in the internal market.

Изменение 124
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва също така да бъде съобразено с 
принципа на недискриминация между 
публичния и частния сектор. За тази цел 
едно и също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. de

Обосновка

The unequal treatment of public and private transmission system owners is discriminatory, as 
the problem of the exertion of political influence by individual Member States remains 
unsolved. The differing provisions on the unbundling of public and private companies runs 
counter to the original aim of liberalisation and violates the principle of equality. Non-
discriminatory network access can also be ensured by privately-owned companies under 
company law provisions.
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Изменение 125
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. de

Обосновка

The unequal treatment of public and private companies is discriminatory and unjustified.

Изменение 126
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
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и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. en

Обосновка

The unequal treatment of public and private transmission system owners would be 
discriminatory. The recitals of the Commission’s proposal distinguish between systems in 
state ownership and private ownership respectively. Consequently, the problem of 
simultaneous political influence by Member States on both the competitive and the regulated 
part of the energy sector remains unsolved.

Изменение 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
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едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. de

Обосновка

Article 295 EC leaves property ownership in the Member States untouched. According to 
Court of Justice case law, the provision reflects the neutrality of the EC Treaty with regard to 
systems of property ownership in the Member States. It should be seen in the context of the 
difference in meaning between nationalisation and public enterprises in the Member States. It 
was intended, when the EEC was established, to prevent the Community from restricting the 
scope for action in those Member States with a state economy. 

Изменение 128
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че съответната 
държава-членка може да покаже, че 
горепосоченото изискване е спазено, два 

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че съответната 
държава-членка може да покаже, че 
горепосоченото изискване е спазено, два 
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отделни публичноправни субекта биха 
могли да контролират дейностите по 
производството и доставката, от една 
страна, и дейностите по преноса, от 
друга страна.

отделни публичноправни субекта биха 
могли да контролират дейностите по 
производството и доставката, от една 
страна, и дейностите по преноса, от 
друга страна. В случай, че 
вертикалната интеграция е запазена, 
като държавата-членка контролира 
както оператора на преносна 
система, така и предприятията, 
които осъществяват дейностите по 
производство или доставка, 
изискванията за ефективно 
юридическо отделяне следва да
запазят задължителния си характер 
по отношение на подобни структури. 

Or. en

Обосновка

It is absolutely necessary that state owned and private companies are treated equally.

Изменение 129
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатация на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска нито 
един оператор на мрежа или свързаните 
с него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатация на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 

(13) Разделянето на дейностите по 
експлоатация на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС.
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отказват издаване на сертификат на 
операторите на преносни системи, 
които не спазват разпоредбите за 
отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на 
сертификати, взети от 
регулаторните органи.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities.

Изменение 130
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатация на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска нито 
един оператор на мрежа или свързаните 
с него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатация на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 

(13) Разделянето на дейностите по 
експлоатация на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да 
осигури последователното прилагане на 
тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
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отказват издаване на сертификат на 
операторите на преносни системи, 
които не спазват разпоредбите за 
отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

Or. en

Обосновка

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Изменение 131
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатация на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска 
нито един оператор на мрежа или 
свързаните с него дружества да имат 
дейности по доставка или 
производство в която и да е държава-
членка. Това правило следва да се 
прилага по еднакъв начин за дружества 
от ЕС и извън ЕС. За да се гарантира, че 
дейностите по експлоатация на мрежите 
и по доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 

(13) Разделянето на дейностите по 
експлоатация на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност.
Това правило следва да се прилага по 
еднакъв начин за дружества от ЕС и 
извън ЕС. За да се гарантира, че 
дейностите по експлоатация на мрежите 
и по доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да се 
осигури последователното прилагане на 
тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Агенцията следва да 
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разпоредбите за отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

Or. lt

Изменение 132
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на електроенергия в ЕС. 
Електроенергията може да достигне до 
гражданите на ЕС единствено 
посредством мрежата. 
Функциониращите пазари на 
електроенергия и по-специално мрежите 
и другите активи, свързани с 
електроснабдяването, са от основно 
значение за обществената сигурност, за 
конкурентоспособността на 
икономиката и за благосъстоянието на 
гражданите на Общността. Общността 
смята, без да това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на преносните 
електроенергийни системи е от голямо 
значение за нея и следователно има 
необходимост от допълнителни 
защитни мерки по отношение на 
влиянието на трети държави, за да 
бъдат избегнати всякакви рискове за 
обществения ред и сигурност в 
Общността и за благосъстоянието 

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на електроенергия в ЕС. 
Електроенергията може да достигне до 
гражданите на ЕС единствено 
посредством мрежата. 
Функциониращите пазари на 
електроенергия и по-специално мрежите 
и другите активи, свързани с 
електроснабдяването, са от основно 
значение за обществената сигурност, за 
конкурентоспособността на 
икономиката и за благосъстоянието на 
гражданите на Общността. 
Последствията от погрешно 
направляване се забелязват след дълъг 
период от време. Общността смята, без 
да това да засяга международните й 
задължения, че секторът на преносните 
електроенергийни системи е от голямо 
значение за нея.
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на гражданите й. Такива мерки са 
необходими по-специално за 
осигуряването на съответствие с 
правилата за ефективно отделяне.

Or. de

Изменение 133
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на електроенергия в ЕС.
Електроенергията може да достигне до 
гражданите на ЕС единствено 
посредством мрежата.
Функциониращите пазари на 
електроенергия и по-специално мрежите 
и другите активи, свързани с 
електроснабдяването, са от основно 
значение за обществената сигурност, за 
конкурентоспособността на 
икономиката и за благосъстоянието на 
гражданите на Общността. Общността 
смята, без да това да засяга 
международните Й задължения, че 
секторът на преносните 
електроенергийни системи е от голямо 
значение за нея и следователно има 
необходимост от допълнителни защитни 
мерки по отношение на влиянието на 
трети държави, за да бъдат избегнати 
всякакви рискове за обществения ред и 
сигурност в Общността и за 
благосъстоянието на гражданите Й.
Такива мерки са необходими по-
специално за осигуряването на 
съответствие с правилата за ефективно 
отделяне.

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на електроенергия в ЕС и с 
премахването на неговата географска 
изолираност. Електроенергията може 
да достигне до гражданите на ЕС 
единствено посредством мрежата.
Функциониращите пазари на 
електроенергия и по-специално мрежите 
и другите активи, свързани с 
електроснабдяването, са от основно 
значение за обществената сигурност, за 
конкурентоспособността на 
икономиката и за благосъстоянието на 
гражданите на Общността. Общността 
смята, без да това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на преносните 
електроенергийни системи е от голямо 
значение за нея и следователно има 
необходимост от допълнителни защитни 
мерки по отношение на влиянието на 
трети държави, за да бъдат избегнати 
всякакви рискове за обществения ред и 
сигурност в Общността и за 
благосъстоянието на гражданите й.
Такива мерки са необходими по-
специално за осигуряването на 
съответствие с правилата за ефективно 
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отделяне.

Or. lt

Изменение 134
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до 
клиентите на дребно. Обхватът на 
дискриминацията по отношение на 
достъпа на трети страни и на 
инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, защото 
на равнище разпределение 
претоварването и влиянието на 
свързаните с производството интереси 
обикновено са по-слаби отколкото на 
равнище пренос. Освен това 
функционалното отделяне на 
операторите на разпределителни 
системи съгласно Директива 2003/54/ЕО 
е задължително едва от 1 юли 2007 г. и 
въздействието му върху вътрешния 
пазар тепърва ще бъде оценявано. 
Действащите правила за юридическо и 
функционално отделяне могат да 
доведат до ефективно отделяне при 
условие, че бъдат по-ясно определени и 
правилно прилагани, а спазването им —
стриктно контролирано. За да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
на пазара на дребно, дейностите на 
операторите на разпределителни 
системи следва да бъдат под надзор, за 
да не им се дава възможност да се 
възползват от вертикалната си 
интеграция по отношение на 
конкурентното си положение на пазара, 

(15) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до 
клиентите на дребно. Обхватът на 
дискриминацията по отношение на 
достъпа на трети страни и на 
инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, защото 
на равнище разпределение 
претоварването и влиянието на 
свързаните с производството интереси 
обикновено са по-слаби отколкото на 
равнище пренос. По тази причина 
разпределителните системи следва да 
бъдат изрично изключени от 
разпоредбите на настоящата 
директива. Освен това функционалното 
отделяне на операторите на 
разпределителни системи съгласно 
Директива 2003/54/ЕО е задължително 
едва от 1 юли 2007 г. и въздействието 
му върху вътрешния пазар тепърва ще 
бъде оценявано. Действащите правила 
за юридическо и функционално 
отделяне могат да доведат до ефективно 
отделяне при условие, че бъдат по-ясно 
определени и правилно прилагани, а 
спазването им — стриктно 
контролирано. За да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност на пазара 
на дребно, дейностите на операторите 
на разпределителни системи следва да 
бъдат под надзор, за да не им се дава 
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особено по отношение на дребните 
вътрешни и външни клиенти. 

възможност да се възползват от 
вертикалната си интеграция по 
отношение на конкурентното си 
положение на пазара, особено по 
отношение на дребните вътрешни и 
външни клиенти. 

Or. de

Обосновка

It should be made clear that the provisions of the third internal energy market package should 
not apply at distribution level. 

Изменение 135
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Енергийните регулатори трябва да 
могат да вземат решения по всички 
въпроси, свързани с надзора, за да 
функционира правилно вътрешният 
пазар, и да бъдат напълно независими от 
всякакви други обществени или частни 
интереси.

(17) Енергийните регулатори трябва да 
могат да вземат решения по всички 
въпроси, свързани с надзора, за да 
функционира правилно вътрешният 
пазар, и да бъдат напълно независими от 
всякакви обществени или частни органи 
или дружества.

Or. en

Обосновка

Energy regulators should be bound to the public interest.
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Изменение 136
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Енергийните регулатори следва да 
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
електроенергийните предприятия и да 
налагат ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции на предприятията, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

(18) Енергийните регулатори следва да 
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
електроенергийните предприятия и да 
налагат ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции на предприятията, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки за 
гарантиране на ползите за 
потребителите посредством 
насърчаване на ефективната 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

Or. en

Обосновка

Promotion of effective competition must not be a goal in itself, but should be oriented towards 
the interests of the customers in terms of enhanced choice, lower prices and better quality of 
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service.

Изменение 137
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Вътрешният пазар на 
електроенергия страда от липсата на 
ликвидност и прозрачност, което пречи 
на ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат и 
следователно трябва да се подсили 
регулаторният надзор над 
предприятията за доставка на 
електроенергия. Тези изисквания 
следва да не накърняват и да бъдат в 
съответствие с действащото 
законодателство на Общността 
относно финансовите пазари. 
Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовите пазари 
трябва да си сътрудничат, за да 
могат да наблюдават съответните 
пазари.

(19) Вътрешният пазар на 
електроенергия страда от липсата на 
ликвидност и прозрачност, което пречи 
на ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат.

Or. de

Изменение 138
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Вътрешният пазар на 
електроенергия страда от липсата на 

(19) Вътрешният пазар на 
електроенергия страда от липсата на 
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ликвидност и прозрачност, което пречи 
на ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат и 
следователно трябва да се подсили 
регулаторният надзор над 
предприятията за доставка на 
електроенергия. Тези изисквания 
следва да не накърняват и да бъдат в 
съответствие с действащото 
законодателство на Общността 
относно финансовите пазари. 
Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовите пазари 
трябва да си сътрудничат, за да 
могат да наблюдават съответните 
пазари.

ликвидност и прозрачност, което пречи 
на ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат.

Or. de

Обосновка

The areas of competence of financial market regulation and energy market regulation should 
not be confused. 

Изменение 139
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Преди приемането от страна на 
Комисията на насоки за по-подробно 
определяне на изискванията за 
съхранение на документацията, 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори и Европейският 
комитет на регулаторите на ценни 
книжа (CESR) следва съвместно да 
извършат проучване и да дадат 

(20) Преди приемането от страна на 
Комисията на насоки за по-подробно 
определяне на изискванията за 
съхранение на документацията, 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори и Европейският 
комитет на регулаторите на ценни 
книжа (CESR) следва съвместно да 
извършат проверка и да дадат 
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препоръки на Комисията относно 
съдържанието на насоките. Агенцията и 
Комитетът следва да си сътрудничат и 
при по-нататъшното проучване и 
формулиране на препоръки по въпроса 
дали сделките с договори за доставка на 
електроенергия и с електроенергийни 
деривати също следва да отговарят на 
изискванията за прозрачност преди и 
след сключването на сделките и какво 
би следвало да съдържат тези 
изисквания.

препоръки на Комисията относно 
съдържанието на насоките. Агенцията и 
Комитетът следва да си сътрудничат и 
при по-нататъшното проучване и 
формулиране на препоръки по въпроса 
дали сделките с договори за доставка на 
електроенергия и с електроенергийни 
деривати също следва да отговарят на 
изискванията за прозрачност преди и 
след сключването на сделките (и 
евентуално на изисквания за 
публикуване по отношение на 
данните, които подлежат на 
запазване) и какво би следвало да 
съдържат тези изисквания.

Or. de

Обосновка

Because of the confidentiality of the data and their economic importance, a clear distinction 
should be drawn between the retention and publication of data. 

Изменение 140
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) За да се предотврати 
възпрепятстването от страна на 
утвърдени господстващи доставчици 
на отварянето на пазара, от значение 
е да се позволи развитието на нови 
бизнес модели, като например 
възможността за сключване на 
договори с няколко доставчика 
едновременно.

Or. en
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Изменение 141
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да 
бъдат още по-строги, за да се гарантира 
на всички потребители възможността да 
извлекат ползи от конкуренцията. 
Достъпът до данните за потреблението е 
ключов аспект на доставката за 
клиентите, които трябва да имат достъп 
до отнасящите се до тях данни, за да 
могат да отправят покани към 
конкурентни предприятия за 
представяне на предложения на базата 
на тази информация. Потребителите 
също трябва да имат правото да бъдат 
надлежно информирани за 
консумацията си на енергия. Редовно 
предоставяната информация за 
разходите за енергия ще създаде 
стимули за спестяване на енергия, тъй 
като ще даде на потребителите пряка 
обратна връзка относно ефекта от 
инвестициите в енергийна ефективност 
и промяна на поведението. 

(21) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да 
бъдат още по-строги, за да се гарантира 
на всички потребители, и по-специално 
на уязвимите потребители,
възможността да извлекат ползи от 
конкуренцията. Изискванията за 
обществени услуги могат да се 
тълкуват на национална основа, като 
се отчитат местните 
обстоятелства, в същото време обаче 
държавите-членки трябва да 
зачитат правото на Общността и 
общите минимални стандарти. 
Гражданите на ЕС, по-специално 
домакинствата, и промишлеността 
на ЕС, по-специално малките и средни 
предприятия (МСП), следва да могат  
да се ползват от гаранциите за 
обществени услуги, особено по 
отношение на сигурността на 
доставките и разумните тарифи.  
Достъпът до данните за потреблението е 
ключов аспект на доставката за 
клиентите, които трябва да имат достъп 
до отнасящите се до тях данни, за да 
могат да отправят покани към 
конкурентни предприятия за 
представяне на предложения на базата
на тази информация. Потребителите 
също трябва да имат правото да бъдат 
надлежно информирани за 
консумацията си на енергия. Редовно 
предоставяната информация за 
разходите за енергия въз основа на 
общи критерии ще създаде стимули за 
спестяване на енергия, тъй като ще даде 
на потребителите пряка обратна връзка 
относно ефекта от инвестициите в 
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енергийна ефективност и промяна на 
поведението.

Or. en

Изменение 142
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Енергийната бедност е 
нарастващ проблем в Европейския 
съюз. Поради това държавите-членки 
следва да разработят национални 
планове за действие за справяне с 
енергийната бедност и за 
гарантиране на необходимите за 
уязвимите потребители енергийни 
доставки. При тази дейност е 
необходим интегриран подход и 
мерки, които следва да включват 
социални политики, политики по 
отношение на тарифите и 
подобрения на енергийната 
ефективност на жилищата. 
Настоящата директива следва поне 
да разреши национални политики за 
положителна дискриминация по 
отношение на моделите на 
ценообразуване за уязвимите 
потребители.

Or. en

Обосновка

As energy poverty is an increasing problem in the European Union the current proposal has 
to deal with the issue and make energy affordable for all Europeans.



AM\713546BG.doc 51/122 PE404.393v01-00

BG

Изменение 143
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Енергийната бедност е 
нарастващ проблем в Европейския 
съюз. Поради това държавите-членки 
следва да разработят национални 
планове за действие за справяне с 
енергийната бедност и за 
гарантиране на приемливи сметки за 
енергия на уязвимите потребители. 
Мерките следва да включват 
пространни и разнообразни мерки за 
енергийна ефективност, насочени към 
уязвимите домакинства, за да им 
окажат помощ за преодоляване на 
енергийната бедност.

Or. en

Изменение 144
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Необходимо е съществуващите 
права на потребителите да бъдат 
гарантирани и допълнително 
засилени посредством повишена 
конкуренция, по-добър достъп до 
мрежите и по-голям избор за 
потребителите. Пазарните цени 
следва да предоставят подходящите 
стимули за развитие на мрежите и за 
инвестиции в нови производства на 
електроенергия.

Or. en
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Обосновка

Better access to the market and increased competition will naturally lead to more choice and 
better quality for consumers.

Изменение 145
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Насърчаването на честна 
конкуренция и на лесен достъп за 
различните доставчици, както и 
разрешаването на мощности за нови 
производства на електроенергия 
следва да бъде от първостепенно 
значение за държавите-членки, за да 
се позволи на потребителите да се 
възползват в пълна степен от 
възможностите на либерализирания 
вътрешен пазар на електроенергия. 
Същевременно държавите-членки 
следва да носят отговорност за 
разработването на национални 
планове за действие и социални 
политики.

Or. en

Обосновка

Social policy should be the responsibility of the Member States.
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Изменение 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на електроенергия, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище.

(22) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на електроенергия, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и национално
равнище. Инициативите за 
регионална интеграция са основен 
междинен етап при осъществяването 
на европейска интеграция на 
пазарите на енергия, която остава 
крайна цел. Регионалното равнище 
спомага за ускоряването на процеса на 
интеграция, като позволява на 
различни заинтересовани участници, 
по-специално държави-членки, на 
националните регулаторни органи и 
на операторите на преносни системи 
да си сътрудничат по конкретни 
въпроси.

Or. fr

Обосновка

Regional initiatives are a significant and constructive intermediate step making it possible to 
improve the way the internal market works at European level. By allowing TSOs and NRAs to 
harmonise access and the rules on balancing in the region concerned or even to create a 
regional transmission structure, these initiatives will help the network to work more 
efficiently and facilitate cross-border trade and investment.
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Изменение 147
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на електроенергия, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище.

(22) Регионалните енергийни пазари 
могат да бъдат първа стъпка към 
създаването на вътрешен пазар на 
електроенергия. Поради това
държавите-членки следва да насърчават 
на европейско, а при възможност и на 
регионално равнище, интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи.

Or. en

Изменение 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Назначаването на регионални 
координатори би било възможно с цел 
улесняване на диалога между всички 
съответни участници, националните 
органи, операторите на преносни 
системи, потребителите, борсите за 
електроенергия и други пазарни 
участници. Тяхното участие би могло 
да бъде особено ползотворно за 
планирането на трансгранични 
инвестиции. Те докладват, в годишен 
доклад до Комисията и държавите-
членки, относно постигнатия 
напредък и срещаните трудности.

Or. fr
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Обосновка

The appointment of regional coordinators will make it easier to set up regional initiatives and 
implement cooperation between all market players. The creation of this post will also make it 
possible to improve monitoring of regional initiatives, particularly through reporting to the 
Commission and the Member States the achievements and difficulties encountered by the 
players involved. This post complies with the strict requirements of transparency, dialogue 
and good governance.

Изменение 149
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) С оглед гарантирането на общи 
правила за истински европейски 
вътрешен пазар, основните цели на 
настоящата директива следва да 
бъдат развитието на обща мрежа и 
достъпно за всички широко 
снабдяване с електроенергия.  За тази 
цел реалните пазарни цени биха 
предоставили най-добрия стимул за 
трангранични междусистемни връзки 
и за инвестиции в нови производства 
на електроенергия, като 
същевременно водят до сближаване 
на цените в дългосрочен план.  
Регулаторните въпроси относно 
трансграничните междусистемни 
връзки и регионалните пазари следва 
да бъдат в обхвата на 
отговорностите на Агенцията.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.
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Изменение 150
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Засиленото регионално 
сътрудничество следва да бъде 
първата стъпка в развитието на една 
напълно интегрирана европейска 
електроенергийна мрежа, като бъдат 
изцяло обхванати 
електроенергийните острови, които в 
момента съществуват в Съюза.

Or. en

Обосновка

A truly European electricity network should be the goal of this Directive and as such the 
linking up of these regions is a vital step.

Изменение 151
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Засиленото регионално 
сътрудничество следва постепенно да 
доведе по създаването на една напълно 
интегрирана европейска 
електроенергийна мрежа, като бъдат 
изцяло обхванати 
електроенергийните острови, които в 
момента съществуват в Съюза. Тя 
трябва да бъде постигната стъпка по 
стъпка, въз основа на условията за 
пазарно търсене и предлагане. 
Държавите-членки, националните 
регулаторни органи и операторите на 
преносни системи, в сътрудничество 
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с Агенцията, следва да носят 
отговорност за улесняването на 
постепенната интеграция на 
регионалните пазари.

Or. en

Обосновка

A truly European electricity network should be the goal of this Directive and as such the 
linking up, as a first step, of these regions is of vital importance.

Изменение 152
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Регулаторните органи следва да 
осигуряват информация за пазара, за да 
позволят на Комисията да наблюдава и 
следи европейския пазар на 
електроенергия и краткосрочното, 
средносрочното и дългосрочното му 
развитие, включително такива аспекти 
като производствен капацитет, различни 
източници на производство на 
електроенергия, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
трансгранична търговия, инвестиции, 
цени на едро и потребителски цени, 
ликвидност на пазара, подобрения на 
екологичните показатели и 
ефективността.

(23) Регулаторните органи следва да 
осигуряват информация за пазара, за да 
позволят на Комисията да наблюдава и 
следи европейския пазар на 
електроенергия и краткосрочното, 
средносрочното и дългосрочното му 
развитие, включително такива аспекти 
като производствен капацитет, различни 
източници на производство на 
електроенергия, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
качество на услугите и доставките, 
трансгранична търговия, управление на 
претоварването, инвестиции, цени на 
едро и потребителски цени, ликвидност 
на пазара, подобрения на екологичните 
показатели и ефективността.

Or. en

Обосновка

Consumers will benefit from the active involvement of regulatory authorities in the 
monitoring of quality of service and electricity supply. We need to ensure the efficient 
coordination between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more generally, in 
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congestion management.

Изменение 153
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Член 1 се заменя със следното:
„Настоящата директива създава 
общи правила за производството, 
преноса, разпределението и 
доставката на електроенергия с оглед 
подобряването и интегрирането на 
конкурентоспособни енергийни 
пазари, свързани посредством обща 
мрежа, в Европейския съюз. Тя 
установява правила, свързани с 
организацията и функционирането на 
сектора на електроенергия, свободния 
достъп до пазара, критериите и 
процедурите, които се прилагат по 
отношение на тръжните процедури и 
процедурите за предоставяне на 
разрешителни и за експлоатация на 
мрежите.“

Or. en

(Същата формулировка като формулировката на член 1 от Директива 2003/54/EО, 
като добавя нови елементи към съществуващия текст)

Обосновка

The scope should be extended to ensure market integration. The link with competition 
obligation should also be underlined.
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Изменение 154
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Точка 12 се заменя със следното:
„12. „привилегировани потребители“ 
означава потребители, които са 
свободни да купуват електроенергия 
от доставчика, който са избрали по 
смисъла на член 21 от настоящата 
директива, както и да сключват 
договори едновременно с няколко 
доставчика;“

Or. en

(Същата формулировка като формулировката на член 2, параграф 12 от Директива 
2003/54/EО, като добавя нови елементи към съществуващия текст)

Обосновка

Consumers must have the possibility of simultaneously contracting with several suppliers.

Изменение 155
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„34a. „промишлена площадка“ 
означава частна географска 
територия с електроенергийна 
мрежа,чието основно предназначение 
е да снабдява промишлените 
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потребители на площадката.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with obligations on the 
operation of the grid in all EU Member States. This has no legal basis. EU legislation should 
enable Member States to provide derogations for industrial sites to ensure legal certainty. 
The differentiated treatment of industrial grids ensures proportionate efforts while not 
compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the rights of 
end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end consumers 
supplied from industrial sites.

Изменение 156
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„34a. „промишлена площадка“ 
означава частна географска 
територия с електроенергийна 
мрежа,чието основно предназначение 
е да снабдява промишлените 
потребители на площадката.“

Or. xm

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

In the case of industrial sites, special arrangements should apply, as these areas are 
primarily destined for use by industrial consumers.
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Изменение 157
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„34a. „собственик на преносна 
система“ означава физическо или 
юридическо лице, отговорно за 
осъществяване на дейностите, 
определени в член 10, параграф 6 от 
настоящата директива, в дадена
държава-членка, която е избрала 
независим оператор на система и 
изборът е одобрен от Агенцията 
съгласно член 10, параграф 1.“

Or. xm

(Добавяне на нова точка 35 към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 158
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„34a. „собственик на преносна 
система“ означава физическо или 
юридическо лице, отговорно за 
осъществяване на дейностите, 
определени в член 10, параграф 6, в 
дадена държава-членка, която е 
избрала независим оператор на 
система и изборът е одобрен от 
Комисията съгласно член 10, 
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параграф 1.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

 Unbundling of the operation of transmission systems from vertically integrated gas and 
electricity undertakings is a fundamental aim of the proposed “third package” of legislation. 
As such, it is essential that the scope of that unbundling is set out clearly.  One area in which 
the unbundling requirements of the legislation are not sufficiently clear is in the area of the 
confidentiality obligations applicable to the various market participants.

Изменение 159
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка 35:
„35. „честна и лоялна конкуренция в 
отворен пазар“ означава общи 
възможности и равен достъп за 
всички доставчици в рамките на 
Съюза, което следва да се осигури от 
държавите-членки, националните 
регулаторни органи и Агенцията.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)
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Изменение 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„35. „честна конкуренция в отворен 
пазар“ означава пазарна ситуация, 
при която нито едно дружество не 
притежава дял, по-голям от 30% от 
съответния пазар, трите най-големи 
дружества притежават дял не по-
голям от 50% от пазара, а петте най-
големи дружества – дял не по-голям
от 66,7% от пазара.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

In order to prevent market manipulation on the pool prices in a relevant markets, not only the 
share of the largest company is important but also a certain de-concentration in the rest of 
the market; this market concentration is measured by competition authorities in terms of 
concentration rate 1, 3 and 5 (CR 1, CR3, CR5).

Изменение 161
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
„34a. „електроенергийно 
предприятие“ означава физическо или 
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юридическо лице, което осъществява 
най-малко една от следните функции: 
производство, пренос, разпределение, 
доставка или закупуване на 
електроенергия; то също така носи 
отговорност за свързаните с тези 
функции търговски и технически 
задачи и/или задачи по поддръжката; 
то не включва крайните 
потребители.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34а към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 162
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 – буква б б) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 - точка 34 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следната точка 36:
„34б. „енергийна бедност“ означава 
домакинство, което не е в състояние 
да си позволи отопление на дома до 
приемлив стандарт, основан на 
препоръчаните от Световната 
здравна организация нива от най-
малко 18°-22°C в зависимост от 
предназначението на стаята за 
всички използвани жилищни 
помещения. В това понятие се 
включва и възможността за 
закупуване на други енергийни услуги 
за дома на разумни цени. От 
държавите-членки се изисква да 
предвидят национална дефиниция за 
енергийна бедност, свързана с 
изразходвания за енергия процент от 
доходите на домакинството.“
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Or. en

(Добавяне на нова точка 34б към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

A harmonised definition of energy poverty is not practical because of variations between 
Member states in household income and cost of living including energy costs. But a national 
definition of energy poverty is essential in order to identify vulnerable consumers and take 
remedial action.

Изменение 163
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 – буква б б) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 - точка 34 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следната точка:
„34б. „виртуална електроцентрала“ 
означава програма за предоставяне на 
електроенергия, при която дадено 
предприятие, произвеждащо 
електроенергия, се задължава или да 
продаде, или да предостави определен 
обем електроенергия, или да осигури 
достъп до част от своите 
производствени мощности на 
заинтересовани доставчици за 
определен период от време.“

Or. en

(Добавяне на нова точка 34б към член 2 от Директива 2003/54/EО)
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Изменение 164
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 – буква б в) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 2 - точка 34 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) Добавя се следната точка:
„34в. „приемлива цена” означава цена, 
определена от държавите-членки на 
национално равнище след 
консултации с националните 
регулаторни органи, социалните 
партньори и съответните 
заинтересовани страни, като се взема 
предвид националната дефиниция за 
енергийна бедност съгласно 
определението в член 2, параграф 
34б.”

Or. en

(Добавяне на нова точка 34в към член 2 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 2 от член 3 се заменя със
следното:
„2. С оглед на съответните разпоредби 
на Договора, по - специално член 86 
от него, държавите-членки може да 
налагат на предприятия, работещи в 
електроенергийния сектор, в общия 
икономически интерес, задължения, 
свързани с обществени услуги, които 
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може да се отнасят до сигурността, 
включително сигурност на 
снабдяването, редовността, 
качеството и цената на доставките и 
опазването на околната среда, 
включително енергийна ефективност, 
енергия от възобновяеми източници и 
опазване на климата. Тези 
задължения са ясно определени, 
прозрачни, недискриминационни, 
проверими и гарантират равни 
условия на достъп за 
електроенергийните дружества от ЕС 
до националните потребители. По 
отношение на сигурността на 
снабдяването, енергийната 
ефективност/управление на
потреблението и за изпълнение на 
екологичните цели, както и на 
целите по отношение на енергията 
от възобновяеми източници, както са 
посочени в настоящия параграф, 
държавите-членки могат да въведат 
изпълнението на дългосрочно 
планиране, отчитайки възможността 
трети страни да искат достъп до 
мрежата.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The proposal to adopt binding targets for the use of renewable energy, 20% by 2020, will 
require specific action in the electricity sector, which maybe different from those relating to 
environmental protection.

Изменение 166
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 2 от член 3 се заменя със 
следното:
„2. С оглед на съответната разпоредба 
на Договора, по - специално член 86 
от него, държавите-членки може да 
налагат на предприятия, работещи в 
електроенергийния сектор, в общия 
икономически интерес, задължения, 
свързани с обществени услуги, които 
може да се отнасят до сигурността, 
включително сигурност на 
снабдяването, редовността, 
качеството и […] опазването на 
околната среда, включително 
енергийна ефективност и опазване на 
климата […].“

Or. en

(Изменя член 3, параграф 2 от Директива 2003/54/EО, като добавя нови елементи към 
съществуващия текст)

Обосновка

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Изменение 167
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Алинея 1 от член 3, параграф 3 се 
заменя със следното:
„3. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че всички битови 
потребители и където държавите-
членки смятат за подходящо, малки 
предприятия (а именно предприятия 
с по-малко от 50 наети служители и 
годишен оборот или балансов отчет, 
който не надвишава 10 милиона 
евро), както и енергоемки стопански 
дейности съгласно определението в 
член 17, параграф 1, буква а) от 
Директива 2003/96/EО на Съвета от 
27 октомври 2003 г. относно 
преструктурирането на правната 
рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и 
електроенергията1 се ползват от 
правото на всеобщо обслужване, 
което представлява правото на 
снабдяване с електроенергия с 
определено качество в рамките на 
тяхната територия при разумни, 
лесно и ясно съпоставими и 
прозрачни цени. С цел да се 
гарантира предоставянето на 
универсална услуга, държавите-
членки могат да определят доставчик 
от последна инстанция. Държавите-
членки налагат на дружествата за 
разпределение задължението да 
включат потребителите към своята 
енергийна система при ред, условия и 
тарифи, установени в съответствие с 
процедурата, изложена в член 23, 
параграф 2. Нищо от настоящата 
директива не може да препятства 
държавите-членки да засилят 
позицията на битовите, малки и 
средни потребители, насърчавайки 
възможностите за доброволно 
присъединяване за представителство 
за този клас потребители.
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1 ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.
Директива, последно изменена с 
Директива 2004/75/ЕО (ОВ L 157, 
30.4.2004 г., стр. 100).“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Even the energy-intensive business has to be considered by this directive.

Изменение 168
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Алинея 1 от член 3, параграф 3 се 
заменя със следното:
„3. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че всички битови 
потребители … се ползват от 
правото на всеобщо обслужване, 
което представлява правото на 
снабдяване с електроенергия с 
определено качество в рамките на 
тяхната територия при … лесно и 
ясно съпоставими и 
недискриминационни цени.
Потребителите трябва да имат 
достъп до възможност за избор, 
честни условия, представителство и 
компенсации. Качеството на 
услугата е централен елемент от 
отговорностите на 
електроенергийните дружества. С 
цел да се гарантира предоставянето 
на универсална услуга, държавите-
членки могат да определят доставчик 
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от последна инстанция. Държавите-
членки налагат на дружествата за 
разпределение задължението да 
включат потребителите към своята 
енергийна система при ред, условия и 
тарифи, установени в съответствие с 
процедурата, изложена в член 23, 
параграф 2. Нищо от настоящата 
директива не може да препятства 
държавите-членки да засилят 
позицията на битовите, малки и 
средни потребители, насърчавайки 
възможностите за доброволно 
присъединяване за представителство 
за този клас потребители.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 3 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 169
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Алинея 1 от член 3, параграф 3 се 
заменя със следното: 
„3. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че всички битови 
потребители и където държавите-
членки смятат за подходящо, малки 
предприятия (а именно предприятия 
с по-малко от 50 наети служители и 
годишен оборот или балансов отчет, 
който не надвишава 10 милиона евро) 
се ползват от правото на всеобщо 
обслужване, което представлява 
правото на снабдяване с
електроенергия с определено 
качество в рамките на тяхната 
територия при разумни, основани на 
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разходите и лесно и ясно 
съпоставими и прозрачни цени. С цел 
да се гарантира предоставянето на 
универсална услуга, държавите-
членки могат да определят доставчик 
от последна инстанция. Държавите-
членки налагат на дружествата за 
разпределение задължението да 
включат потребителите към своята 
енергийна система при ред, условия и 
тарифи, установени в съответствие с 
процедурата, изложена в член 23, 
параграф 2. Нищо от настоящата 
директива не може да препятства 
държавите-членки да засилят 
позицията на битовите, малки и 
средни потребители, насърчавайки 
възможностите за доброволно 
присъединяване за представителство 
за този клас потребители.

Or. de

Обосновка

As a basic market economy principle, prices should be based on the actual costs. It is 
therefore counterproductive for the emerging energy market if regulated user prices are 
established that are lower than the actual costs, as other means will have to be found to make 
up the difference. 

This amendment is intended to replace Amendments 15 and 16 by Eluned Morgan. 

Изменение 170
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 б (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„3a. Държавите членки следва да 
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гарантират правото на всички 
потребители да бъдат снабдявани от 
един доставчик - при условие, че той 
даде съгласието си - независимо от 
това, в коя държава-членка той е 
регистриран. В тази връзка 
държавите-членки трябва да 
предприемат всички необходими 
мерки, така че предприятия, които са 
регистрирани като доставчици в 
държавата на техния произход, да 
могат да снабдяват гражданите си 
без да е необходимо да отговарят на 
други допълнителни условия.“

Or. de

Обосновка

In each Member State, suppliers have to meet different conditions in order to be able to 
supply customers. These varying market rules and legal requirements place a substantial 
restriction on market access. In order to allow unrestricted market access, the country-of-
origin principle should be applied, i.e. a supplier registered as such in a Member State should 
be able to supply customers in other Member States without having to fulfil any further 
conditions. 

Изменение 171
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 в (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„3б. Държавите-членки следва да 
гарантират правото на 
потребителите:
а) да сменят доставчика в рамките на 
две седмици, без това да засяга 
спазването на условията на договора 
за доставка; и
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б) да получават всички данни за 
потреблението.
При това следва да бъде гарантирано, 
че тези процедури са достъпни за 
всички участници на пазара без 
дискриминация по отношение на 
разходи, усилия или време.“

Or. de

Обосновка

When it is complicated and time-consuming for customers to change supplier, this can have a 
negative effect on their willingness to switch. It should therefore be ensured that customers 
have non-discriminatory access to their data and can benefit from a simple switching 
procedure. The changeover process should also occur as quickly as possible, ideally taking 
no longer than two weeks. 

Изменение 172
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 г (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 - параграф 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В член 3 се добавя следният 
параграф:
3в. Държавите-членки следва да 
формулират определение за енергийна 
бедност на национално равнище. 
Регулатори и други участници на 
пазара следва да бъдат включени в 
процес на консултация.“

Or. de

Обосновка

In our view, the amendments tabled by the rapporteur, Eluned Morgan, on energy poverty 
impinge on national competences (subsidiarity principle). This amendment is therefore 
intended as an alternative to Amendments 14 to 18. Energy poverty should not be addressed 
by the energy market but by social legislation. In any case, this is a national concern. 
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Изменение 173
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 д (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 5 от член 3 се заменя със 
следното:
„5. Държавите-членки трябва да 
вземат подходящи мерки за защита на 
крайните потребители и трябва по-
специално да осигурят, адекватни 
гаранции за защита на уязвими 
потребители, включително 
подходящи мерки, като например 
мерки, свързани със сроковете за 
плащане, с които им се помага да 
избегнат изключване ….“

Or. en

(Изменя член 3, параграф 5 от Директива 2003/54/EО, като добавя нови елементи към 
съществуващия текст)

Обосновка

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.
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Изменение 174
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 е (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„5a.  В националните планове за 
действие държавите-членки 
предвиждат подходящи мерки за 
справяне с енергийната бедност с цел 
гарантиране реалното намаляване на 
броя на лицата, които са в положение 
на енергийна бедност, и докладват 
относно тези мерки пред Комисията. 
Държавите-членки могат да 
предприемат интегриран подход, за 
да гарантират изпълнението на 
задълженията за универсална услуга и 
обществена услуга. Такива мерки 
могат да включват специални 
тарифи за уязвимите потребители и 
за отделни домакинства и включват 
подобрения на енергийната 
ефективност и целево социално 
подпомагане за потребителски групи 
с ниски доходи. Комисията 
предоставя показатели за 
мониторинг на въздействието на 
тези мерки върху енергийната 
бедност. Тези мерки не 
възпрепятстват отварянето на 
пазара, както е установено в член 21.“

Or. en

Обосновка

As energy poverty is an increasing problem in the European Union the current proposal has 
to deal with the issue and make energy affordable for all Europeans.
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Изменение 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 ж (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Уводната част на член 3, 
параграф 6 се заменя със следното:
„6. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че доставчиците на 
електроенергия посочват в сметките, 
или към тях, и във всички рекламни и 
промоционални материали, 
предоставяни на крайните 
потребители:“

Or. en

(Добавя нови елементи към член 3, параграф 6, алинея 1 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Information on the environmental impact of electricity production should be prominently 
displayed on all material and advertising and not require the consumer to search elsewhere 
for it. Similar requirements are made in other sectors, such as for the sale of cars or white 
goods.

Изменение 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1з. Точка б) от член 3, параграф 6 се 
заменя със следното:
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„б) […] информацията относно 
въздействието върху околната среда 
по отношение най-малко на емисиите 
от CO2 и радиоактивните отпадъци в 
резултат от производството на 
електроенергия, произвеждана от 
цялостния набор от горива на 
доставчика за предходната година 
[…].“

Or. en

(Заличаване на някои елементи от член 3, параграф 6, буква б) от Директива 
2003/54/EО)

Обосновка

Information on the environmental impact of electricity production should be prominently 
displayed on all material and advertising and not require the consumer to search elsewhere 
for it. Similar requirements are made in other sectors, such as for the sale of cars or white 
goods.

Изменение 177
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Параграф 7 от член 3 се заменя със 
следното:
„7. Държавите-членки трябва да 
изпълнят подходящи мерки за 
постигане на целите за социално и 
икономическо сближаване, опазване 
на околната среда, които може да 
включват мерки за енергийна 
ефективност/управление на 
потреблението и средства за борба с 
промените в климата, в това число 
например насърчаване обновяването 
на съществуващи жилищни сгради, 
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както и сигурност на снабдяването. 
Такива мерки могат да включват по-
специално предоставянето на 
адекватни икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
междусистемен капацитет.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 7 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 178
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Параграф 7 от член 3 се заменя със 
следното:
„7. Държавите-членки трябва да 
изпълнят подходящи мерки за 
постигане на целите за социално и 
икономическо сближаване, опазване 
на околната среда, … енергийна 
ефективност/управление на 
потреблението и средства за борба с 
промените в климата, и сигурност на 
снабдяването. Такива мерки могат да 
включват по-специално 
предоставянето на адекватни 
икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
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междусистемен капацитет. Когато 
държавите-членки посредством 
законодателни мерки или други 
политически решения намалят 
мощностите за сигурно производство 
на електроенергия, което не се 
основава на изкопаеми горива, те 
следва да вземат решение за 
съответно по-висока цел по 
отношение на техния дял на енергия 
от възобновяеми източници, като по 
този начин осигурят запазването на 
своя принос към намаляването на 
емисиите на CO2, както и към 
вътрешния пазар.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 7 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

It is of utmost importance that incentives to invest in non CO2 emitting power generation are 
maintained, in order guarantee the energy supply demand.

Изменение 179
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Параграф 7 от член 3 се заменя със 
следното:
„7. Държавите-членки трябва да 
изпълнят подходящи мерки за 
постигане на целите за социално и 
икономическо сближаване, опазване 
на околната среда, които може да 
включват мерки за енергийна 
ефективност/управление на 
потреблението и средства за борба с 
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промените в климата, и сигурност на 
снабдяването. Такива мерки могат да 
включват по-специално 
предоставянето на адекватни 
икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
междусистемен капацитет. С оглед на 
съответните разпоредби на Договора 
държавите-членки могат да 
насърчават дългосрочни споразумения 
между потребителите и 
доставчиците на енергия, които 
допринасят за подобряване на 
производството и разпределението на 
енергия, като същевременно дават 
възможност на потребителите да 
споделят съпътстващите ползи, при 
условие, че те  могат да допринесат 
за оптимално ниво на инвестиции в 
енергийния сектор.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 7 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Member states should play an important role aiming to give to the consumers effective 
benefits.

Изменение 180
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Параграф 7 от член 3 се заменя със 
следното: 
„7. Държавите-членки прилагат 
подходящи мерки за постигане на 
целите за социално и икономическо 
сближаване, по-специално с оглед 
предотвратяване на 
дискриминацията на лицата с ниски 
доходи, както и на  жителите на 
изолирани региони, осигуряване на
опазване на околната среда, …  
мерки за енергийна 
ефективност/управление на 
потреблението и средства за борба с 
промените в климата, и сигурност на 
снабдяването. Такива мерки могат да 
включват по-специално 
предоставянето на адекватни 
икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
междусистемен капацитет.”

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 7 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

To avoid discrimination against the consumers who live in isolated areas (mountain and 
island regions)



AM\713546BG.doc 83/122 PE404.393v01-00

BG

Изменение 181
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Член 3, параграф 7 се заменя със 
следния текст:
„7. Държавите-членки трябва да 
изпълнят подходящи мерки за 
постигане на целите за социално и 
икономическо сближаване, опазване 
на околната среда, които може да 
включват мерки за енергийна 
ефективност/управление на 
потреблението и средства за борба с 
промените в климата, и сигурност на 
снабдяването. Такива мерки могат да 
включват по-специално 
предоставянето на адекватни 
икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
междусистемен капацитет.
Държавите-членки могат, при пълно 
зачитане на Договора, да насърчават 
дългосрочни споразумения и 
търговски групи между клиентите и 
предприятията за доставка, които 
спомагат за подобряване на 
производството и разпределението на 
електроенергия, като същевременно 
позволяват на клиентите да 
придобият справедлив дял от 
ползите, при условие че тези договори 
спомагат за достигането на 
оптимално равнище на инвестиции в 
сектора.“
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Or. fr

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 7 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The positive effect of long-term contracts and purchasing associations in terms of production 
capacity development and competitiveness should be taken into account.

Изменение 182
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 й (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й. В член 3 се добавя следният 
параграф 7а:
„7a. С цел насърчаване на 
енергийната ефективност и оказване 
на помощ за намаляване на 
енергийната бедност, националните 
регулаторни органи дават мандат на 
доставчиците за въвеждане на 
ценообразуващи формули, при които 
цената расте при по-големи равнища 
на потребление. Първата категория с 
най-ниска цена обхваща определено 
основно количество енергия, 
необходима за отопление на жилище 
с изолация и за потребности от 
първостепенно значение като 
осветление и готвене. Това основно 
количество може да варира за 
домакинства от едно или повече лица. 
Тарифите в категорията или 
категориите над основното 
количество са значително по-високи 
от основната тарифа.“

Or. nl
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(Добавяне на нов параграф към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Differentiated energy pricing provides a stimulus/incentive for efficient energy use and a 
guarantee that everyone has access to a basic level of energy at a low price.

Изменение 183
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 й (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„7a. С цел насърчаване на 
енергийната ефективност и оказване 
на помощ за намаляване на 
енергийната бедност, националните 
регулаторни органи дават мандат на 
електроенергийните предприятия за 
въвеждане на тарифи, които растат 
при по-високо равнище на 
потребление с изричната цел за 
стимулиране на енергийно ефективно 
потребление, намаляване на 
търсенето на електроенергия от 
страна на домакинствата и 
свързаното с това намаляване на 
емисиите на CO2, от домакинствата, 
както и понижаване на разходите за 
електроенергия за домакинствата в 
положение на енергийна бедност.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
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lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.

Изменение 184
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 й (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„7a. С цел насърчаване на 
енергийната ефективност и оказване 
на помощ за намаляване на 
енергийната бедност, националните 
регулаторни органи дават мандат на 
доставчиците на електроенергия за 
въвеждане на ценообразуващи 
формули, които включват 
нарастващи блокови тарифи, при 
които цената расте при по-големи 
равнища на потребление.“

Or. en

Изменение 185
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 й (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„7a. Националните регулаторни 
органи насърчават доставчиците на 



AM\713546BG.doc 87/122 PE404.393v01-00

BG

електроенергия да въведат 
ценообразуващи формули, които 
стимулират енергийна ефективност 
и възможно най-ниски разходи.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Pricing formulas must ensure energy efficiency and low prices.

Изменение 186
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 к (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1к. В член 3 се добавя следният 
параграф 9:
„9a. Когато се докаже, че 
електроенергийните дружества са 
прехвърлили разходите за 
сертифициране за схема за търговия с 
емисии на потребителите, и когато 
тези сертификати са определени 
безплатно, държавите-членки могат 
да потърсят възстановяване на тези 
средства посредством допълнително 
данъчно облагане. Постъпленията 
следва да се използват за насърчаване 
на енергийната ефективност в 
държавата-членка, която реализира 
тези приходи и да обезщети 
енергоемки предприятия, поставени в 
неизгодно положение вследствие на 
ненужно високите цени за 
електроенергия поради липсата на 
ефективна конкуренция на пазара на 
електроенергия.“
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Or. nl

(Добавяне на нов параграф към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

High energy prices arising from the poorly-functioning electricity market can damage the 
competitiveness of companies competing internationally. Some compensation is appropriate.

Изменение 187
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 3 се добавя следният 
параграф 10:

заличава се

"10. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

Deletion of comitology procedure.
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Изменение 188
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 3 се добавя следният 
параграф 10:

заличава се

"10. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3”.

Or. de

Обосновка

 The Commission’s proposal for the adoption of guidelines under the ‘regulatory procedure 
with scrutiny’ substantially restricts Parliament’s rights and should be rejected. 

Изменение 189
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 3 се добавя следният 
параграф 10:

заличава се

"10. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
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настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.”

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure aims to limit Parliament’s influence. This would mean 
exempting important decisions shaping the internal energy market from the democratic 
legislative process. Given that the outcome of a comitology procedure could potentially be 
very far-reaching and that  such fundamental rules would affect the substance of the 
unbundling arrangements to which distribution system operators are subject, this proposal 
should be rejected on fundamental grounds.  

Изменение 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 3 се добавя следният 
параграф 10:

заличава се

"10. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

The European Commission will adopt guidelines through comitology on Public service 
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obligations, universal service, supplier of last resort, measures of safeguards to protect 
vulnerable customers, switching procedures, disclosure of information. In order to guarantee 
a full harmonisation of the different national legislations, all these topics are to be adopted 
with the involvement of the Council and the European Parliament since an excessive use of 
comitology could amplify regulatory uncertainty.

Изменение 191
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 3 се добавя следният 
параграф 10:

заличава се

"10. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.”

Or. de

Обосновка

The necessary consumer protection provisions should be set out in the directive itself. 
Authorisation for the adoption of guidelines is, therefore, unnecessary

Изменение 192
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„10. Комисията може да приеме насоки 
за прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.“

„10. След надлежно консултиране със 
заинтересованите страни, Комисията 
може да приеме насоки за прилагането 
на настоящия член. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез допълването 
й се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

This amendment intends to ensure that the principles of good regulatory practice are followed 
in the development and implementation of such guidelines.

Изменение 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„10a. Държавите-членки гарантират, 
че договорите за енергийни доставки с 
потребители-домакинства, чийто 
капацитет за свързване е под 10 kW, 
не налагат фиксирана минимална 
цена, независеща от обема, а 
отразяват променлив ценови 
елемент, основан на изразходвания 
обем.“

Or. en
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(Добавяне на  нов параграф 10a към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

As connection and metering costs are part of the regulated distribution business, there is no 
rationale for contracts with domestic customers to have a fixed premium. For domestic 
customers above 10 kW connection capacity a fixed-price component is justified for costs 
resulting from the need for balancing in peak hours. This measure will also ensure greater 
price transparency as the price of the majority of domestic customers will only contain one 
sole parameter.

Изменение 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 б (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В член 3 се добавя следният 
параграф:
„10б. С цел подпомагане на 
потребителите за намаляване на 
техните енергийни разходи 
държавите-членки осигуряват 
използването на минимум 2% от 
всички приходи от електроенергия, 
получени от битовите потребители, 
за финансиране на програми за 
енергийна ефективност и измервания 
на потреблението, насочени към 
битовите потребители. Частните и 
обществени електроенергийни 
предприятия, дружествата за 
енергийни услуги, регионалните и 
местни органи и неправителствени 
организации могат да подават 
заявления към този фонд с цел 
финансиране/съфинансиране 
насърчаването на програми за 
енергийна ефективност, насочени към 
битовите потребители, като се 
обръща специално внимание на 
уязвимите потребители.  
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Управлението и подробностите във 
връзка с разпределението на тези 
средства се определя в съответствие 
с принципа на субсидиарността.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 10б към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

There is a tendency in the liberalised electricity market for an increase in electricity demand. 
As the transaction costs for introducing efficient energy services to domestic customers are 
higher than for bigger electricity consumers, the most appropriate way of promoting energy 
efficiency at this level is the creation of a fund. This type of instrument has produced 
extremely positive results in DK, UK, NL and a number of USA States in terms of 
environment, overall costs and job creation.

Изменение 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 в (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Член 4 се заменя със следното:
„Държавите-членки трябва да 
осигурят мониторинг на въпросите, 
свързани със на сигурността на 
снабдяването. Когато държавите-
членки смятат за подходящо, те могат 
да делегират тази задача на 
регулаторните органи, посочени в 
член 23, параграф 1. Това наблюдение 
трябва, по-специално, да обхваща 
баланса снабдяване/потребление на 
националния пазар, [...] в това число 
подробна прогноза на [...] очакваното 
бъдещо потребление и налични 
доставки, предвижданата 
допълнителна мощност, която се 
планира или изгражда, и качеството и 
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нивото на поддържане на мрежите,  
достъпа до разпределено 
производство и до производство на 
микро равнище, както и мерки за 
покриване на върхов товар и 
справяне с дефицита на един или 
повече доставчици. Компетентните 
органи трябва да публикуват всяка 
година до 31 юли най-късно доклад, 
излагащ в общи черти констатациите, 
произтичащи от мониторинга на тези 
въпроси, както и мерки, взети или 
предвидени за решаването им, и 
трябва веднага да представят този 
доклад на Комисията.“

Or. en

(Добавяне на някои елементи относно прогнозите и достъпа до разпределено 
производство и производство на микро равнище към член 4 от Директива 2003/54/ЕО)

Обосновка

In order to meet security of supply objectives greater reliance on distributed and micro 
generation is expected. These developments need non-discriminatory access to the networks 
and monitoring needs to ensure this occurs.

Изменение 196
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 г (нова)
Директива 2003/54/EО
Член -5 - a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Добавя се следният член:
„Член 5-а

Националните регулаторни органи 
осигуряват определянето на 
критерии за техническа 
експлоатация и разработването и 
оповестяването на технически 
правила, утвърждаващи подходящо 
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равнище на надеждност и сигурност, 
както и оперативни изисквания по 
отношение на експлоатацията на  
производствените съоръжения, 
разпределителните мрежи, 
оборудването на директно свързани 
потребители, междусистемните 
връзки и директните линии. Тези 
технически правила осигуряват 
съвместната работа на системите и 
трябва да бъдат обективни и 
недискриминационни.  В случаите, 
когато Агенцията счита, че се налага 
хармонизиране на тези правила, тя 
отправя подходящи препоръки към 
съответните национални 
регулаторни органи.“

Or. en

Обосновка

Article 5 only addresses connection issues, although operational issues (i.e. the post-
connection phase) are equally important and should be dealt with here.

Изменение 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Владимир Уручев, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 

1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
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законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно 
член 2з, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 
2003 г. относно условията за достъп 
до мрежата за трансграничен обмен 
на електроенергия.“

законодателните и регулаторните им 
рамки.

1a. Когато сътрудничеството на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки се сблъсква със 
значителни трудности, след 
съвместно искане от тези държави-
членки Комисията, в съгласие с 
всички заинтересовани държави-
членки, може да назначи регионален 
координатор. 
1б. Регионалният координатор 
насърчава сътрудничеството на 
регионално равнище между 
националните регулаторни органи и 
които и да са други компетентни 
публични органи, оператори на 
мрежи, енергийни борси, 
потребители на мрежата и 
участници на пазара. По-специално 
националният координатор:
а) насърчава нови ефективни 
инвестиции в междусистемни връзки. 
За тази цел националният 
координатор съдейства на 
операторите на преносни системи 
при изготвянето на техния 
регионален план за междусистемни 
връзки и допринася за координацията 
на техните инвестиционни решения 
и, по целесъобразност, на тяхната 
процедура за извършване на оценки и 
разпределяне на мощности;
б) насърчава ефективното и 
безопасно използване на мрежите. За 
тази цел регионалният координатор 
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улеснява координацията между 
операторите на преносни системи, 
националните регулаторни органи и 
други компетентни национални 
публични органи за изготвяне на 
механизми за общо разпределение и за 
прилагане на общи защитни мерки;
в) представя ежегоден доклад на 
Комисията и на заинтересованите 
държави-членки относно 
постигнатия напредък в региона и 
относно наличието на трудности 
или пречки, които могат да 
възпрепятстват постигането на 
този напредък.

Or. en

Обосновка

Regional coordinators could play an important role in facilitating the dialogue between 
Member States, notably as regards cross-border investments.

Изменение 198
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 

1. Държавите-членки и регулаторните 
органи сътрудничат помежду си с цел 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на едно или повече 
регионални равнища. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
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определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

Or. de

Обосновка

The EU is striving to establish crossborder market regions. The harmonisation of all data 
exchange procedures is therefore urgently required. In a liberalised market, functioning data 
exchange procedures are a prerequisite for road map management, clearing, billing, 
switching supplier etc. The absence of harmonised data exchange procedures hinders the 
introduction of crossborder market regions. 

Изменение 199
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно
член 2з, параграф 3 от Регламент (ЕО) 

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географските територии, 
обхванати от регионалното 
сътрудничество, посочено в този 
член, съответстват на географските 
територии, определени в член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
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№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

1228/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежите за 
трансграничен обмен на електроенергия

Or. es

Обосновка

In addition to bearing in mind that there are Community rules on this matter, the situation 
should also be avoided whereby the Commission imposes geographical areas of cooperation 
in future or some Member States decide to extend their mechanisms and impose them on other 
Member States.  

Изменение 200
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно 
член 2з, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 
2003 г. относно условията за достъп 
до мрежата за трансграничен обмен 
на електроенергия.

Държавите-членки и националните 
регулаторни органи сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари първо на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище с цел 
създаването на конкурентоспособен 
европейски пазар, улесняването на  
хармонизацията на законодателните и 
регулаторните им рамки и най-вече 
интегрирането на 
електроенергийните острови, които в 
момента съществуват в Съюза.
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Or. en

Обосновка

Regional markets should be a first step towards a fully integrated European Market and they 
must not be geographically defined by the European Commission.

Изменение 201
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между 
операторите на мрежи на регионално 
равнище и стимулират 
синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

Държавите-членки и националните 
регулаторни органи сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари с оглед 
създаването на регионални оператори 
на преносни системи, като по този 
начин създават конкурентоспособен 
европейски пазар и улесняват 
хармонизацията на законодателните 
и регулаторните им рамки.
Географската територия, обхваната от 
регионалните оператори на преносни 
системи, съответства на определението 
на Комисията за региони съгласно член 
2з, параграф 3 от Регламент (EО) № 
1228/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

The creation of regional TSOs are important, as regional TSOs would have a better 
understanding of the developing needs in the regional cross-border infrastructures and will 
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be able to resolve bottlenecks in the regional markets. With the 20 percent renewable target 
the need for infrastructural development, for extensioning and strengthening of the grids has 
become an issue of real importance. In this development process the creation of regional 
TSOs would ensure the most effective confrontation.

Изменение 202
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

Компетентните органи на 
държавите-членки и национални 
регулаторни органи сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално те
насърчават сътрудничеството между 
операторите на мрежи на регионално 
равнище и стимулират сближаването и 
синхронизирането на законодателните и 
регулаторните им рамки. Държавите-
членки също така насърчават 
сътрудничеството между 
националните регулаторни органи на 
трансгранично и регионално равнище. 
Географската територия, обхваната от 
регионалните сътрудничества, 
съответства на определението на 
Комисията за географски територии 
съгласно член 2з, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2003 г. относно условията за 
достъп до мрежата за трансграничен 
обмен на електроенергия.

Or. en
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Обосновка

The wording aims to capture the need for Member State legislation to enable and indeed 
encourage cooperation of national regulatory authorities at cross border and regional level.

Изменение 203
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Държавите-членки и националните 
регулаторни органи сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки осигуряват
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище с цел
създаването на конкурентоспособен 
европейски пазар, и улесняват 
хармонизацията на законодателните и 
регулаторните им рамки. Географската 
територия, обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

To reach a pan-European competitive energy market, experience shows that regional 
integration is a necessary intermediate step.

Cooperation at regional level is fundamental and it should not only be the responsibility of 
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Member States but also of regulators and stakeholders. In particular, it should be ensured 
that system operators intensify their cooperation, as their role in facilitating markets, 
operating and developing transmission networks is crucial to the integration of markets. This 
should lead to the integration of network operation functions at regional level.

Изменение 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел хармонизиране и 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на регионално равнище. По-
специално държавите-членки 
насърчават сътрудничеството между 
операторите на мрежи на регионално 
равнище и стимулират 
синхронизирането на законодателните и 
регулаторните им рамки. Географската 
територия, обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

The priority is the harmonisation of the national regulatory frameworks and the creation of a 
common level playing field in line with the best practices also through the regional 
cooperation. As an example, it is no longer acceptable that some operators undergo strict 
limitations in their national markets, while others, in their ones, maintain extremely 
favourable conditions and can take advantage from this competitive advantage to expand in 
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neighbouring markets.

Изменение 205
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

1. Съответните национални органи и 
националните регулаторни органи 
сътрудничат помежду си с цел 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на регионално равнище. По-
специално те насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират сближаването и 
синхронизирането на законодателните и 
регулаторните им рамки. Географската 
територия, обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 
условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.“

Or. fr

Обосновка

Regional cooperation relies on participation and action by Member States but in particular 
by their respective authorities and NRAs. These regional initiatives are also aimed at 
bringing together the different regulatory frameworks and national jurisdictions: they will 
thereby help encourage market integration and the achievement of the internal market.
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Изменение 206
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. Предвид целта за постигане на 
регионално сътрудничество съгласно 
параграф 1, държавите-членки 
насърчават и подкрепят 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи и 
националните регулаторни органи, 
насочено към хармонизиране на 
правилата за достъп и балансиране 
(като спомагат за интеграцията на 
зоните за балансиране) в рамките на 
няколко съседни държави-членки, 
както и между тях, в съответствие с 
член 2з, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003/ЕО. 
Сътрудничеството може да бъде под 
формата на обща структура между 
съответните оператори на преносни 
системи с оглед обхващане на няколко 
съседни територии. В този случай 
държавите-членки гарантират, че 
общата структура от оператори на 
преносни системи е в съответствие с 
членове 8 и 10а.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The challenge of building larger and more liquid markets necessitates strong guidance. 
Whereas voluntary cooperation of system operators at regional level may in some case give 
results, we consider however that a more robust framework on regional system operation is 
therefore needed.
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The possibility to set up ultimately a regional system operator should be given by the 
Directive. It is also essential to ensure inter-regional cooperation to enable a truly pan-
European market to emerge.

Изменение 207
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. Агенцията си сътрудничи с 
националните регулаторни органи и 
операторите на преносни системи в 
съответствие с глава IV от 
настоящата директива, за да се 
гарантира сближаването на 
регулаторните рамки между 
регионите с цел създаване на 
конкурентоспособен европейски пазар. 
Когато Агенцията прецени, че са 
необходими обвързващи правила 
относно такова сътрудничество, тя 
отправя съответните препоръки. 
Агенцията е отговорният 
регулаторен орган за регионалните 
пазари.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

In order to reach an efficient European Market a close and effective cooperation of the 
Agency with the national regulatory authorities is at its utmost importance.
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Изменение 208
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. С оглед насърчаване на 
развитието на сигурно и надеждно 
управление на  трансграничен пренос 
на електроенергия, операторите на 
преносни системи създават, в 
рамките на всяка географска 
територия, дефинирана в член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, координационен център, 
който:
(i) предоставя обща платформа за 
връзка в случай на спешна нужда;
(ii) провежда регионални проучвания 
относно случаите на претоварване по 
границите.“

Or. fr

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Electricity transmission networks are strongly interdependent. Nevertheless, regional 
cooperation between them needs to be strengthened in order to reduce the risk of a major 
incident or black-out and to create a single electricity market. Such cooperation could be 
strengthened by creating a European electricity transmission coordination centre charged 
with safety matters in the event of emergency and research into cases of congestion at 
interconnections.
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Изменение 209
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. Държавите-членки, 
регулаторните органи и всички 
участници на пазара си сътрудничат 
с цел да хармонизират процедурите 
си на обмен на данни за най-важните 
пазарни процеси.“

Or. xm

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The EU is striving to establish cross-border market regions. The harmonisation of all data 
exchange procedures is therefore urgently required. In a liberalised market, functioning data 
exchange procedures are a prerequisite for road map management, clearing, billing, 
switching supplier etc. The absence of harmonised data exchange procedures hinders the 
introduction of cross-border market regions.

Изменение 210
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. Комисията и Агенцията 
насърчават междурегионалното 
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сътрудничество между пазарите на 
електроенергия и са отговорни за 
тяхното интегриране в единния 
европейски пазар на електроенергия.”

Or. xm

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Изменение 211
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1a. Държавите-членки изискват от 
електроенергийните предприятия да 
произвеждат част от 
електроенергията си по устойчив 
начин. Освен това делът на 
устойчивата енергия се основава на 
задължението, поето от държавата-
членка вследствие на 
преразглеждането на Директива 
XXXX/XX/EО*;
* да се допълни впоследствие, когато 
е известен окончателният номер на 
директивата за възобновяемата 
енергия.“

Or. xm

(Добавяне на нов параграф 1а към член 5a от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Renewable energy is in many cases more expensive than non-renewable energy. In order to 
avoid Member States awarding subsidies on a large scale to electricity companies to produce 
sustainably on the basis of Directive XXXX/XX/EC (renewable energy directive), a legal 
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obligation must be inserted.

Изменение 212
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 б (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1в. Съответните национални 
органи, обхванати от новия 
регионален оператор нассистема, 
хармонизират, в съответствие със 
задължителен график, който се 
съобщава на Агенцията, правилата 
относно:
- предоставяне на трансгранични 
мощности за всички времеви графици;
- създаване на единен интерфейс за 
потребители на взаимовръзки;
- общо управление на вторичния 
пазар;
- създаването на интегрирана 
система за предоставяне на под-
дневни междусистемни мощности;
- регулиране и сигурност.

Or. fr

(Добавяне на нов параграф 1б към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Reinforcing regional cooperation between transmission system operators will help harmonise 
rules for the use of networks and interconnections in particular. Therefore, compulsory 
harmonisation of the rules on management of interconnections, on balancing and on network 
safety is proposed.
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Изменение 213
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 б (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5а – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В член 5a се добавя следният 
параграф:
„1б. Комисията изготвя технически и 
финансови мерки за преодоляване на 
изолираността на европейските 
пазари на електроенергия.”

Or. xm

(Добавяне на нов параграф 1б към член 3 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 214
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 в (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Добавя се следният член:
„Член 5б

С оглед насърчаване на развитието на 
сигурно и надеждно управление на  
трансграничния пренос на 
електроенергия, операторите на 
преносни системи създават, в 
рамките на всяка географска 
територия, дефинирана в член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, координационен център, 
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който: 
(i) осигурява платформа за връзка при 
извънредни ситуации;
(ii) извършва впоследствие регионални 
проучвания относно ситуации на 
претоварване по границите.“

Or. en

(Добавяне на нов член 5б към  Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Regional cooperation between networks needs to be strengthened in order to reduce as far as 
possible the risk of a major incident or black-out and to create a single electricity market. 
Such cooperation could be strengthened by creating a European electricity transmission 
coordination centre responsible for dealing with safety issues in the event of emergency and 
research into cases of congestion at interconnections.

Изменение 215
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 г (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Добавя се следният член:
Член 5 в

Съответните национални органи, 
обхванати от новия регионален 
оператор нассистема, хармонизират, 
в съответствие със задължителен 
график, който се съобщава на 
Агенцията, правилата относно:
- предоставяне на трансгранични 
мощности за всички времеви графици;
- създаване на единен интерфейс за 
потребители на взаимовръзки;
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- общо управление на вторичния 
пазар;
- създаването на интегрирана 
система за предоставяне на под-
дневни междусистемни мощности;
- регулиране и сигурност.

Or. xm

(Добавяне на нов член 5в към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Reinforcing regional cooperation between transmission system operators will help harmonise 
the rules for the use of networks and of interconnections in particular. Therefore, compulsory 
harmonisation of the rules on management of interconnections, on balancing and on network 
safety is proposed.

Изменение 216
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 д (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Уводната част на член 6, параграф 
2 се заменя със следното:
„2. Държавите-членки трябва да 
формулират критериите за даване на 
разрешения за изграждане на 
производствена мощност на тяхна 
територия. Тези критерии се 
отнасят до:“

Or. xm

(Добавяне на нови елементи към член 6, параграф 2, алинея първа  от Директива 
2003/54/EО)
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Обосновка

The criteria for granting authorisation must be binding in character.

Изменение 217
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 е (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 6 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3е. Буква  ж) от член 6, параграф 2 се 
заменя със следното:
„ж) естеството на първичните 
източници, като разрешение за 
производство на електроенергия от 
изкопаеми енергийни източници се 
дава само на предприятия, които 
произвеждат най-малко определен от 
държавата-членка процент 
устойчива енергия и които използват 
най-напреднали технологии за 
намаляване на емисиите на CO2;

Or. xm

(Добавяне на нови елементи към член 6, параграф 2, буква ж) от Директива 
2003/54/EО)

Обосновка

Authorisation should be granted only to companies that use the cleanest technology and that 
contribute towards attaining the national sustainable energy target.

Изменение 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 ж) (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3ж. Параграф 3 от член 6 се заменя 
със следното:
“3. Държавите-членки гарантират, че 
малките децентрализирани и/или 
присъединени производители се 
ползват от опростени разрешителни 
процедури. Опростените процедури 
следва да се прилагат към всички 
съоръжения с мощност, по-малка от 
50 MW и към всички присъединени 
производители.“

Or. en

(Изменение на член 6, параграф 3 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

To encourage the development of decentralised energy sources while acknowledging the more 
limited environmental impact that the smaller power sources have, an accelerated set of 
procedures should be developed.

Изменение 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
Забрана за нови мощности с високи 
емисии на CO2

При изпълнението на изискванията 
на членове 6 и 7, държавите-членки 
отказват разрешение на нови 
производствени мощности в 
случаите, в които в процеса на своята 



AM\713546BG.doc 117/122 PE404.393v01-00

BG

дейност те биха довели до 
атмосферни емисии на CO2 , 
надвишаващи 350 грама на произведен 
киловат час.“

Or. en

(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The 2006 Stern Review concluded that a failure adequately to stabilise greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere could lead to the loss of at least 20% of world GDP. Such a 
loss, which will be in part as a result of the EU economy being locked in high CO2 energy 
infrastructure, would include substantial negative impacts on the functioning of the internal 
market. Therefore, new generating capacity with high levels of CO2 emissions per unit output 
must be prohibited.

Изменение 220
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
Забрана за нови мощности с високи 
емисии на CO2

При изпълнението на изискванията 
на членове 6 и 7, държавите-членки 
отказват разрешение на нови 
производствени мощности в 
случаите, в които в процеса на своята 
дейност те биха довели до 
атмосферни емисии на CO2 , 
надвишаващи 420 грама на произведен 
киловат час енергия.“

Or. en
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(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The 2006 Stern Review concluded that a failure adequately to stabilise greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere could lead to the loss of at least 20% of world GDP. Such a 
loss would include substantial negative impacts on the functioning of the internal market and 
so be contrary to the primary task of the Union as set out in Article 2 of the Treaty. Therefore 
new generating capacity with high levels of CO2 emissions per unit output must be 
prohibited.

Изменение 221
Mechtild Rothe

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
Лимити на отговорност към трети 
страни в случай на ядрена авария
Ежегодно операторите на атомни 
електроцентрали представят пред 
компетентните национални органи и 
пред Комисията доказателства, че 
разполагат с минимално 
застрахователно покритие от 2,8 
милиарда евро в случай на искове във 
връзка с отговорност за щети и 
застраховки в следствие на ядрена 
авария.“

Or. en

(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The EU nuclear third party liability system is currently characterised by a patchwork of legal 
regimes and sub-regimes. In order to improve the functioning of the internal market and 
reduce distortions of competition, particularly with regard to cross-border trade, the EU 
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should set a harmonised minimum amount of cover. The amount proposed is the limit that 
already applies in Germany.

Изменение 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
Лимити на отговорност на 
оператора в случай на тежка ядрена 
авария
Предприятието, отговорно за 
експлоатацията на атомната 
електроцентрала, ежегодно 
представя доказателства пред 
компетентните национални органи и 
пред Комисията, че е титуляр на 
валидна застрахователна полица с 
покритие срещу искове от трети 
страни, произтичащи от тежка 
ядрена авария, с минимално ниво от 2 
500 милиона евро за събитие.“

Or. en

(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Third-party liability limits currently vary substantially throughout the EU. In most Member 
States where nuclear plants operate, the minimum cover required by undertakings is less than 
€500M per event.  In order to harmonise such limits, thus improving the functioning of the 
internal market and reducing distortions of competition, particularly with regard cross-
border trade, the EU should set a standard minimum amount. The amount proposed is the 
limit that already applies in Germany.
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Изменение 223
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
При създаването на своите 
национални модели на управление на 
преносната мрежа, държавите-
членки могат да избират между 
следното:
а) съществуване на един или повече
оператори на преносни системи 
съгласно определението в член 8 или 
на един или повече независими 
оператори на системи съгласно 
определението в член 10;
б) съществуване на един или повече 
оператори на преносни системи или 
един или повече независими 
оператори на системи.“

Or. en

(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

It needs to be clarified that the exception to article 8.1 will not mean the automatic creation of 
a differentiated ISO for each vertically integrated undertaking if requested in the framework 
of article 10.
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Изменение 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Владимир Уручев, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 з (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з. Добавя се следният член:
„Член 7а
За да се гарантира независимостта 
на операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
считано от [дата на транспониране 
плюс една година] вертикално 
интегрираните предприятия трябва 
да изпълняват или разпоредбите, 
съдържащи се в член 8, параграф 1, 
букви а) до г), или разпоредбите на 
член 8ба.“ 

Or. en

(Добавяне на нов член 7а към Директива 2003/54/EО)

Обосновка

This amendment introduces effective and efficient unbundling as alternative to ownership 
unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing ownership 
and without causing the sale of either the transmission system or the production of energy.

Изменение 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 и (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 7 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3и. Добавя се следният член:
„Член 7б
Отговорност на оператора в случай 
на тежка ядрена авария
Предприятието, отговорно за 
експлоатацията на атомната 
електроцентрала, ежегодно 
представя доказателства пред 
компетентните национални органи, 
че разполага с валидно финансово 
обезпечение срещу всички 
потенциални искове от трети 
страни, произтичащи от тежка 
ядрена авария.“

Or. en

(Добавяне на нов член 7б след член 7а от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Third-party liability limits currently vary substantially throughout the EU. In order to 
harmonise such limits, thus improving the functioning of the internal market and reducing 
distortions of competition, particularly with regard cross-border trade, the EU should require 
that adequate compensation systems are in place to enable all potential victims to receive 
compensation and to ensure that there is a level playing field between electricity generators.
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