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Изменение 314
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/54/ЕО
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Търговската информация от 
съществено значение за 
конкуренцията на пазара, и по-
специално информацията, 
позволяваща да се установи мястото 
на доставка, информацията относно 
инсталираната и заявената 
мощност, е достъпна за всички 
оператори за доставка на 
електроенергия. При необходимост 
националният регулаторен орган 
задължава утвърдените оператори да 
предоставят тези сведения на 
заинтересованите страни.

Or. fr

Изменение 315
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/54/ЕО
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Операторите на разпределителни 
системи гарантират, че търговската 
информация от съществено значение  
за конкуренцията на пазара, т.е. 
информацията, позволяваща да се 
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установи мястото на доставка, 
информацията за инсталираната и 
заявената мощност, са достъпни по 
недискриминационен начин за 
операторите за доставка на 
електроенергия.

Or. fr

Обосновка

Les opérateurs historiques disposent de l’ensemble des informations relatives au 
raccordement de l’abonné car d’une part ils ont hérité des banques de données, et d’autre 
part ils fournissent l’ensemble des abonnés au travers des tarifs réglementés. Sortir du champ 
de ces "informations commerciales sensibles" les informations permettant d'identifier le point 
de livraison, la puissance installée, la puissance souscrite permettrait une concurrence plus 
saine.

Изменение 316
Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 9a (нов)
Директива 2003/54/ЕО
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Добавя се следният член: 
„Член 12а
1. Операторите на преносни мрежи 
създават Междусистемен 
координационен център, в срок от 
една година след влизането в сила на 
Директива .../.../ЕО за изменение на 
Директива 2003/54/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия. 
2. Междусистемният 
координационен център притежава 
правосубектност и независимост.  
3. Междусистемният 
координационен център притежава 
необходимата информация и 
комуникационни ресурси, както и 
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съответния експертен опит.
4. Операторите на преносни мрежи 
предоставят на Междусистемния 
координационен център всички 
необходими данни относно 
оперативното планиране и 
експлоатацията в реално време на 
съответните системи, включително 
ежедневни сведения за всеки 
междусистемен електропровод, 
очаквания свободен капацитет, 
действително използвания 
капацитет, приходи от такси за 
претоварване и ограничителни 
режими на енергия. Списъкът с 
данните се одобрява от Агенцията и 
информацията се публикува в 
електронна форма от 
Междусистемния координационен 
център. 
5. Междусистемният 
координационен център е отговорен 
за управлението на аварийни 
ситуации и възстановяване съгласно 
предварително одобрени процедури. 
Процедурите се установяват и 
одобряват съгласно Член 2д от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003.
6. Междусистемният 
координационен център представя на 
Агенцията и на Комисията годишен 
доклад със сведения относно 
използването на междусистемните 
електропроводи, включително
свързаните приходи от такси за 
претоварване, както и всички 
сериозни прекъсвания и смущения, 
регистрирани в свързаните мрежи, и 
предприетите от страна на 
операторите на преносни мрежи 
действия с цел възстановяване на 
нормалното функциониране на 
системата.“

Or. en
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Обосновка

The development of the Interconnection Coordination Centre is crucial for the future 
development of the internal market. In order to increase transparency of the internal energy 
market it is necessary to make available, to all players, timely and coherent information 
related to the use of interconnectors. This should be set up and managed by TSOs.

Изменение 317
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9б (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В член 14, параграф 3 се заменя 
със следното:
"3. Операторът на разпределителна 
мрежа трябва да осигури на 
ползвателите на мрежата 
информацията, която им е 
необходима за ефективен достъп до
мрежата и за нейното използване.

Or. en

Обосновка

Efficiency is relevant not only in terms of network access but also in terms of network use. 
Therefore, it is necessary to enlarge the scope of this provision in order to allow users and 
operators to optimize the use of distribution systems.

Изменение 318
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„3а. В срок от една година след 
влизането в сила на Директива 
.../.../ЕО за изменение на Директива 
2003/54/ЕО относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия, операторите на 
разпределителни мрежи представят 
на съответния регулаторен орган 
предложение, в което се описват 
информационните и съобщителни 
системи, които трябва да бъдат 
изградени, с оглед предоставянето на 
информация съгласно параграф 3. 
Предложението цели да насърчи, 
наред с другото, използването на 
двупосочни електронни електромери, 
активното участие на крайни 
потребители и децентрализирани 
производители в управлението на 
мрежата и обмена на информация 
между операторите на 
разпределителни и преносни мрежи в 
реално време, така че да се 
оптимизира усвояването на всички 
налични производствени, мрежови и 
свързани с търсенето ресурси.“

Or. en

(Добавя се нов параграф 3а към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

To ensure efficient use of all resources, including demand, distributed generation and 
distribution networks, it is essential that distribution system operators adopt modern 
information and communication technologies, transforming distribution networks into active 
elements of a sustainable energy system. Smart grids are crucial for the cost-effective use of 
renewable resources and for the widespread adoption of efficient demand side management, 
fostering introduction of new energy services.
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Изменение 319
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„3б. В срок от две години след 
влизането в сила на Директива 
.../.../ЕО за изменение на Директива 
2003/54/ЕО относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия, националните 
регулаторни органи одобряват 
предложенията, посочени в параграф 
3а. Националните регулаторни органи 
осигуряват пълна оперативна 
съвместимост на информационните 
и съобщителните системи, които 
предстоят да бъдат изградени. За
тази цел те могат да предоставят 
насоки и да изискват изменения в 
предложенията, посочени в параграф 
3а.“

Or. en

(Добавя се нов параграф към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

See justification to previous amendment.

Изменение 320
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 3в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„3в. Преди да уведоми оператора на 
разпределителната мрежа за своето 
решение във връзка с предложението 
съгласно параграф 3, националният 
регулаторен орган уведомява 
Агенцията или, ако тя все още не е 
действаща, Комисията. Агенцията 
или Комисията гарантират, че 
изградените информационни и 
съобщителни системи подпомагат 
развитието на вътрешния пазар на 
електроенергия и не създават нови 
пречки в техническо отношение.“

Or. en

(Добавя се нов параграф към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Изменение 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9е (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) В член 14, параграф 4 се заменя 
със следното:
"4. Държава-членка трябва да поиска 
от оператора на разпределителна 
мрежа при диспечиране на 
производствените съоръжения да даде 
приоритет на производствени 
съоръжения, които използват 
възобновяеми енергийни източници 
[...] или произвеждащи комбинирано 
топло- и електроенергия.

Or. en
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(В член 14, параграф 4 от Директива 2003/54/EО се изменя една дума, а две се 
заличават)

Обосновка

In order to achieve the target that 20% of the EU’s energy should come from renewable 
energy sources by 2020, priority access to the grids for renewable energy must be guaranteed.

Изменение 322
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9е (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) В член 14, параграф 4 се заменя 
със следното:

"4. Държава-членка трябва да поиска 
от оператора на разпределителна 
мрежа, при диспечиране на 
производствените съоръжения, да 
даде приоритет на нови 
производствени съоръжения, освен в 
случаите, в които техническите 
изисквания за балансиране или 
сигурността и надеждността на 
мрежата са изложени на риск.“

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 14, параграф 4 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

New generating installations must be given priority access to the grid, providing there are no 
balancing issues associated with this. This will allow Member States an opportunity to reach 
their targets for renewable energy.
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Изменение 323
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 9ж (нов)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9ж) В член 14 се добавя следният 
параграф: 
„4а. Държавите-членки подкрепят 
разработването на интелигентни 
измервателни уреди и мрежи, което е 
отговорност на 
електроразпределителните 
дружества. Националните 
регулаторни органи са отговорни за 
наблюдението върху процеса на 
разработване и за установяването на
общи стандарти за такива цели.“

Or. en

(Добавя се нов параграф 4а към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The Member States should support the development of smart meters and grids whereas NRAs 
should be responsible for monitoring the process.

Изменение 324
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 9ж (нов)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9ж) В член 14 се добавя следният 
параграф: 
„4а. Държавите-членки също така 
гарантират въвеждането на 
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интелигентни измервателни уреди и
мрежи със засилена употреба на 
ориентирани към потребителите 
информационни технологиии, в срок 
от десет години след влизането в сила 
на Директива .../.../ЕО за изменение 
на Директива 2003/54/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия, като дейностите 
по въвеждането са отговорност на 
електроразпределителните 
дружества. Националните 
регулаторни органи представят 
поетапен план, гарантиращ 
постигането на съответствие в 
предвидения срок.“

Or. en

Обосновка

The European Union should encourage member states to install smart meters and grids 
within a set time framework, evidence suggests that consumers should profit and become far 
more energy aware with better knowledge of their personal energy consumption on a real 
time basis. 

Изменение 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9з (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9з) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„6а. Операторите на 
разпределителни мрежи улесняват 
участието на големи крайни 
потребители, обединения на крайни 
потребители и децентрализирани 
производители на енергия на пазара 
на студен резерв и на балансиращия 
пазар, в случаите, в които имат 
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такова задължение. В случаите, в 
които цените на офертите за 
производство и заявките за търсене 
съвпадат, приоритет се отдава на 
търсенето.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 6а към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

To improve energy efficiency, it is important that consumers and distributed generators 
actively participate in ancillary services markets, particularly when they are able to reduce 
system demand at certain critical moments (peak load, emergencies). Large consumers may 
participate in such markets, Small consumers cannot participate directly in such markets 
unless if someone (e.g. the supplier) is able to aggregate a large number of them and to 
control part of their demand.

Изменение 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9и (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9и) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„6б. Националните регулаторни 
органи гарантират съгласуваността 
на правилата и тарифите за 
балансиране, прилагани от 
операторите на преносни и 
разпределителни системи, в 
случаите, в които те имат такова 
задължение, в срок от две години след 
влизането в сила на Директива 
.../.../ЕО за изменение на Директива 
2003/54/ЕО относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия. По-специално, те 
гарантират възможността за големи 
крайни потребители, обединения на 
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крайни потребители и 
децентрализирани производители на 
енергия ефективно да участват в 
услугите, свързани с резерва и 
балансиращия пазар.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 6б към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

According to Article 23, regulatory authorities are responsible for “fixing or approving (...) 
at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for (...) the 
provision of balancing services”. Since harmonisation of balancing services is a crucial 
element for the proper functioning of the internal electricity market, regulatory authorities, in 
close cooperation with TSOs and DSOs shall enforce the appropriate degree of 
harmonisation at national and EU levels.

Изменение 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9й (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9й) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„7а. Приоритет се отдава на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
от комбинирано производство на 
топло- и електроенергия и други 
видове разпределено производство; 
цените за свързване на нови 
производители на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници и 
комбинирано производство на топло-
и електроенергия следва да са 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни.
Установяването на европейска 
система от критерии гарантира, че 
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може свободно да се насърчава 
разпределеното производство.“

Or. en

(Добавяне на нов параграф 7а към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

The cost of connecting new renewable energy sources, especially offshore wind farms and 
cogeneration plants may reduce the attractiveness of investments. Clear and fair tariffs need 
to be set which take into consideration the additional benefits these technologies bring.

Изменение 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9к (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 14 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9к) В член 14 се добавя следният 
параграф:
„7б. Финансирането на операторите 
на разпределителни мрежи не зависи 
от техните равнища на продажби, 
като за тази цел се използват 
тарифи, които третират отделно 
бюджета на операторите и 
енергопотреблението на техните 
клиенти.

Or. en

(Добавяне на нов параграф 7б към член 14 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

This principle of “disconnection” is essential to give priority to efficiency in use. This 
removes incentives for DSO owners to increase sales, whatever their link with upstream 
energy suppliers. This principle can be implemented whatever the unbundling situation of 
DSOs.
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Изменение 329
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че 
дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор на 
разпределителна система няма право в 
комуникациите си и при използването 
на търговската си марка да създава 
възможност за объркване относно 
отделната идентичност на клона за 
доставка на вертикално интегрираното 
предприятие.

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
структурата на вертикално 
интегрирано предприятие, държавите-
членки гарантират, че дейността му се 
следи, така че да не може да се 
възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор на 
разпределителна система няма право в 
комуникациите си да създава 
възможност за объркване относно 
отделната идентичност на клона за 
доставка на вертикално интегрираното 
предприятие.

Or. de

Изменение 330
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че
дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че 
дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
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конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор на 
разпределителна система няма право в 
комуникациите си и при използването 
на търговската си марка да създава 
възможност за объркване относно 
отделната идентичност на клона за 
доставка на вертикално интегрираното 
предприятие.

конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор на 
разпределителна система няма право в 
комуникациите си да създава 
възможност за объркване относно 
отделната идентичност на клона за 
доставка на вертикално интегрираното 
предприятие.

Or. de

Изменение 331
Catherine Stihler, David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. "3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че 
дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор 
на разпределителна система няма 
право в комуникациите си и при 
използване на търговската си марка 
да създава възможност за объркване 
относно отделната идентичност на 
клона за доставка на вертикално 
интегрираното предприятие.

3. "3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че 
дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

It is for the Member States to implement measures to ensure the effective separation of 
distribution from other activities of vertically integrated companies.
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Изменение 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с 
изискванията на параграф 2 по 
отношение на пълната независимост 
на оператора на разпределителна 
система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по 
доставка на вертикално 
интегрираното предприятие да 
получат несправедливо предимство 
благодарение на вертикалната си 
интеграция. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез допълването 
�, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.“

заличава се

Or. en

Обосновка

According to this provision, the European Commission will adopt guidelines through 
comitology to ensure  (i) the independence of the DSOs, (ii) the absence of discriminatory 
behaviour and(iii) that supply activities of the vertically integrated undertaking cannot take 
unfair advantages of its vertical integration. All these measures are to be adopted with the 
involvement of the Council and the European Parliament since an excessive use of comitology 
could amplify regulatory uncertainty.
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Изменение 333
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с 
изискванията на параграф 2 по 
отношение на пълната независимост 
на оператора на разпределителна 
система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по 
доставка на вертикално 
интегрираното предприятие да 
получат несправедливо предимство 
благодарение на вертикалната си 
интеграция. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването �, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Ergebnisse eines Komitologie-Verfahrens sind potentiell sehr weitreichend. Mit derartig 
grundlegenden Regelungen wird die Substanz der Entflechtungsregelungen, denen 
Verteilernetzbetreiber unterliegen, getroffen. Das von der Kommission für die Regelung 
dieser Themengebiete vorgeschlagene "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die 
Einflussnahme des Europäischen Parlaments.

Im Ergebnis verlagert die Kommission dadurch wesentliche Entscheidungen aus dem 
regulären demokratischen Gesetzgebungsverfahren ins Komitologie-Verfahren.
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Изменение 334
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с 
изискванията на параграф 2 по 
отношение на пълната независимост 
на оператора на разпределителна 
система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по 
доставка на вертикално 
интегрираното предприятие да 
получат несправедливо предимство 
благодарение на вертикалната си 
интеграция. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването �, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Ergebnisse eines Komitologie-Verfahrens sind potentiell sehr weitreichend. Mit derartig 
grundlegenden Regelungen wird die Substanz der Entflechtungsregelungen, denen 
Verteilernetzbetreiber unterliegen, getroffen. Das von der Kommission für die Regelung 
dieser Themengebiete vorgeschlagene "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die 
Einflussnahme des Europäischen Parlaments.

Im Ergebnis verlagert die Kommission dadurch wesentliche Entscheidungen aus dem 
regulären demokratischen Gesetzgebungsverfahren ins Komitologie-Verfahren.
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Изменение 335
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с 
изискванията на параграф 2 по 
отношение на пълната независимост 
на оператора на разпределителна 
система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по 
доставка на вертикално 
интегрираното предприятие да 
получат несправедливо предимство 
благодарение на вертикалната си 
интеграция. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването �, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Entflechtungsbestimmungen sind Kernbestimmungen der Strommarktliberalisierung und 
können daher keinesfalls als „unwesentlich“ angesehen werden. Weiters sind damit auch 
Eingriffe in das Gesellschaftsrecht verbunden, die in Anbetracht der Bedeutung des 
Gesellschaftsrechts für die Wirtschaftsordnung wohl nicht als „unwesentlich“ qualifiziert 
werden können.
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Изменение 336
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с 
изискванията на параграф 2 по 
отношение на пълната независимост 
на оператора на разпределителна 
система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по 
доставка на вертикално 
интегрираното предприятие да 
получат несправедливо предимство 
благодарение на вертикалната си 
интеграция. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването �, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Eine derart umfassende Leitlinienkompetenz der Kommission hinsichtlich der 
Verteilnetzebene durch die Einführung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle ist 
undemokratisch und daher abzulehnen.
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Изменение 337
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"4а. Държавите-членки могат да 
решат да не прилагат параграфи от 1 
до 4 към интегрирани 
електроенергийни предприятия, 
обслужващи по-малко от 100 000 
свързани клиенти или обслужващи 
изолирани мрежи."

Or. de

Изменение 338
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"4а. Държавите-членки могат по 
собствена преценка да решат да не 
прилагат параграфи от 1 до 4 към 
интегрирани електроенергийни 
предприятия, обслужващи по-малко 
от 100 000 свързани клиенти или 
обслужващи изолирани мрежи."

Or. de
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Изменение 339
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 - буква в)
Директива 2003/54/ЕО
Член 15 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"4а. Държавите-членки могат да 
решат да не прилагат параграфи от 1 
до 4 към интегрирани 
електроенергийни предприятия, 
обслужващи по-малко от 100 000 
свързани клиенти или обслужващи 
изолирани мрежи."

Or. de

Изменение 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 11а (нов)
Директива 2003/54/ЕО
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 19, параграф 3 се заменя 
със следното:
„3. Електроенергийните предприятия, 
във вътрешното си счетоводство, 
водят отделни счетоводни отчети за 
всяка от дейностите по пренос и 
разпределение, както те биха ги
водили, ако въпросните дейности се 
извършваха от отделни предприятия, 
с цел недопускане на дискриминация, 
кръстосано субсидиране и 
изкривяване на условията на 
конкуренция. Те трябва да водят и 
отчети, които може да бъдат 
консолидирани, за всички 
електроенергийни дейности, които не 
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са свързани с пренос или 
разпределение. До 1 юли 2007 г. те 
водят отделни счетоводни отчети за 
дейностите по пласмента на 
електроенергия за привилегировани 
потребители и пласмента за 
непривилегировани потребители. 
Приходът от собствеността на 
преносната/разпределителната мрежа 
се посочва в отчетите. Където е 
подходящо, те водят консолидирани 
счетоводни отчети за други 
неелектроенергийни дейности. 
Вътрешните счетоводство трябва да 
включва балансов отчет и отчет за 
приходите и разходите за всяка 
дейност.“

Or. en

(В член 19, параграф 3 от Директива 2003/54/EО се изменя една дума)

Обосновка

As a result of the growth of multinational energy companies in Europe it is necessary to 
specify that the individual accounts of each national energy company be published and not 
incorporated into the accounts of the parent company.

Изменение 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11б (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 19 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) В член 19 се добавя следният 
параграф: 
„4a. Държавите-членки приемат 
отделни счетоводни отчети за 
финансирането на бъдещи дейности 
по изваждане от експлоатация на 
мощности и управление на 
отпадъците от страна на 
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дружества, които се занимават с 
производство, пренос или 
разпределение на електроенергия. 
Средствата, които постъпват във 
връзка с тези бъдещи дейности, 
следва да бъдат контролирани от или 
поверени за доверително управление 
на независим национален орган или 
отделно дружество за управление.“

Or. en

(Добавяне на параграф към член 19 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Member States have adopted different methods of financial management for decommissioning 
funds in all energy sectors. A number of electricity generating activities and their associated 
fuel resource extraction will require remedial work after the facility has closed. In the 
interests of the polluter pays principle it is necessary that the operator demonstrate that the 
cost associated with these activities is accrued during the operating life of the facility.

Изменение 342
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) В член 20, параграф 2 се заменя 
със следното:
"2. Операторът на преносна или 
разпределителна мрежа може да 
откаже достъп, когато липсва 
необходимия свободен физически
капацитет. Подобен отказ трябва да 
бъде придружен от надлежно 
обосновани причини, като се 
изхожда от обективни, целесъобразни 
в техническо и икономическо 
отношение критерии. Националният 
регулаторен орган гарантира, че тези 
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критерии се прилагат съгласувано и 
че ползвателите на мрежата, на 
които е бил отказан достъп, имат 
право на обжалване. Националният 
регулаторен орган гарантира, когато е 
подходящо и когато се дава отказ за 
достъп, че операторът на преносна 
или разпределителна мрежа 
предоставя съответната информация 
за мерките, които ще са необходими 
за укрепване на мрежата. На 
страната, искаща такава 
информация, може да бъде начислена 
разумна такса, отразяваща разходите 
за предоставяне на подобна 
информация.

Or. en

(Добавя нови елементи към член 20, параграф 2 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Any refusal of access should be made by the operator of the system and be based on duly 
reasoned technically and economically justified criteria. Refusal should only be based where 
there is insufficient physical available capacity. The regulatory authority should have a duty 
to ensure that access refusal criteria are consistently applied and to recommend capacity or 
connection related investment to improve connection provision, where economically justified.

Изменение 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 20a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11г) Добавя се следният член:

„Член 20а

Обединяване на крайни потребители

1. Доставчиците могат да 
обединяват търсенето на крайните 
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потребители, така че, от името на 
битовите потребители, да заявяват 
търсене непосредствено на 
организираните пазари, включително 
балансиращите пазари.
2. Държавите-членки могат да 
разрешат на обединения от крайни 
потребители, които не са 
доставчици, да заявяват търсене от 
страна на битовите потребители 
непосредствено на организираните 
пазари, включително на 
балансиращите пазари.
3. Държавите-членки или 
националните регулаторни органи 
могат да ограничат възможността 
на доставчиците или на обединения 
от крайни потребители, които не са 
доставчици, да заявяват търсене на 
балансиращи пазари, до в рамките на 
заявеното търсене, договорено за 
съответната държава-членка.“

Or. en

(Добавяне на нов член 20а към Директива 2003/54/ЕО)

Обосновка

Participation of demand in electricity markets, including wholesale and balancing markets, is 
an essential step to improve energy efficiency and to mitigate market power of incumbent 
generators. However, small consumers do not have the possibility of participating 
individually in these markets. Therefore, allowing aggregators of final customers to bid 
demand response on behalf of retail customers directly into the organized markets is a 
necessary step towards a more efficient internal market.

Изменение 344
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 21 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11д) В член 21 се добавя следният 
параграф:
„2а. Привилегированите потребители 
имат право да се договарят 
едновременно с няколко доставчици.

Or. en

(Добавя се нов параграф 2а към член 21 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

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

Изменение 345
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11д) В член 21 се добавя следният 
параграф:
„2а. В случай на пазарни дефекти 
държавите-членки могат да 
прилагат необходимите и 
пропорционални преходни мерки по 
отношение на енергоемките 
стопански дейности, определени в 
член 17, параграф 1, буква а) от 
Директива 2003/96/EО, с цел да 
улеснят приспособяването им към 
една бъдеща и изцяло конкурентна 
рамка.

Or. en

(Добавя се нов параграф 2а към член 21 от Директива 2003/54/EО)
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Обосновка

For those companies producing goods which are electro-intensive in the EU, the price of 
electricity is a source of competitive disadvantage. Those companies have no choice but to 
purchase their power needs in the liberalized power markets at prices that are not yet 
reflective of full and fair competition. Transitional measures will allow access to 
competitively priced power for electro-intensive businesses until effective unbundling 
measures are implemented, independent national regulatory authorities are fully operative 
and the EU market is fully competitive.

Изменение 346
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11д) В член 21 се добавя следният 
параграф: 
„2а. Агенцията осъществява 
наблюдение в реално време на всички 
организирани пазари на 
електроенергия на едро, създадени в 
рамките на Съюза, ЕИП и съседните 
държави, чиято цел е да открива 
случаи на злоупотреба с пазарна мощ 
или дефекти на пазарната система, 
както и да насърчава повишаване на 
ефективността на вътрешния пазар 
на електроенергия.“

Or. en

(Добавя се нов параграф 2а към член 21 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Market monitoring is a powerful tool to detect abuses of market power. It is important to 
ensure that monitoring of national markets is performed by national regulatory authorities 
according to harmonised criteria and methodologies. Very often, however, national 
regulatory authorities do not have the necessary resources to monitor markets on a 
permanent, real-time basis, thus relying on monthly or even yearly analysis. The Agency 
should have, at its disposal, all the necessary resources to perform this crucial task.
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Изменение 347
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11е (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член – 22 -а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11е) След член 22 се добавя следният 
параграф:

„Член 22 -а (нов)
Измерване

1. Крайните потребители имат право 
да притежават електромери или да 
ги вземат на лизинг от предприятия 
за доставка или рапределение, в срок 
от шест години след влизането в сила 
на Директива .../.../ЕО за изменение 
на Директива 2003/54/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия.
2. В срок от шест години след 
влизането в сила на Директива 
.../.../ЕО за изменение на Директива 
2003/54/ЕО относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия, всички потребители 
на електроенергия трябва да 
разполагат с двупосочни електронни 
електромери.
3. Държавите-членки може да 
изискат от доставчиците от 
последна инстанция да предоставят 
двупосочни електронни електромери 
на своите клиенти.
4. Държавите-членки гарантират, че 
стандартите, с които се 
установяват минималните проектни 
и оперативни изисквания относно 
електромерите, се изготвят и 
оповестяват в съответствие с 
Директива 2004/22/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
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2004 г. относно измервателните 
уреди1. Тези технически правила 
осигуряват съвместната работа на 
системите и трябва да бъдат 
обективни и недискриминационни. Те 
трябва да бъдат съобщени на 
Комисията в съответствие с член 8 
от Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юни 1998 г. относно определяне 
на процедура за предоставяне на 
информация в областта на 
техническите стандарти и 
регламенти2.“
1       OВ L 135, 30.04.2004 г., стр. 1.
2       OВ L 204, 21.07.1998 г., стр. 37.

Or. en

(Добавя се нов член 22а към Директива 2003/54/ЕО)

Обосновка

Bi-directional electronic meters (smart meters) are the cornerstone of a modern power
system. They enable active interaction between customer and supplier, thus improving overall 
efficiency. They provide more accurate information to customers, suppliers and distribution 
system operators, increasing consumers’ awareness about energy use, enabling suppliers to 
optimize contracts and bids and providing valuable data for planning and operation of 
distribution networks.

Изменение 348
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя един 
единствен национален регулаторен 
орган.

1. Всяка държава-членка определя един 
единствен национален регулаторен 
орган.

2. Държавите-членки гарантират 2. Държавите-членки гарантират 
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независимостта на националните 
регулаторни органи и безпристрастното 
и прозрачно упражняване на 
правомощията им. За тази цел 
държавите-членки гарантират, че при 
изпълнението на регулаторните си 
задачи съгласно настоящата директива 
регулаторният орган е юридически 
отделен и функционално независим от 
всякакви други публичноправни или 
частноправни субекти, както и че 
персоналът и ръководителите му 
действат независимо от всякакви 
пазарни интереси и нито търсят, нито 
получават указания от правителствата 
или от други публичноправни или 
частноправни лица.

независимостта на националните 
регулаторни органи и безпристрастното 
и прозрачно упражняване на 
правомощията им. За тази цел 
държавите-членки гарантират, че при 
изпълнението на регулаторните си 
задачи съгласно настоящата директива и 
свързаното законодателство, 
регулаторният орган:

а) е юридически отделен и 
функционално независим от всякакви 
други публичноправни или 
частноправни субекти;
б) че персоналът и ръководителите му 
действат независимо от всякакви 
пазарни интереси и

в) че персоналът и ръководителите 
му, без това да засяга тясното 
сътрудничество, когато такова е 
необходимо, с други заинтересовани 
национални органи, нито търсят, нито 
получават преки указания от 
правителствата или от други 
публичноправни или частноправни 
лица, когато изпълняват 
регулаторните си задачи.

3. За да опазят независимостта на 
регулаторния орган, държавите-членки 
по-специално гарантират, че:

3. За да опазят независимостта на 
регулаторния орган, държавите-членки 
по-специално гарантират, че:

а) регулаторният орган има качество на 
юридическо лице, бюджетна 
автономност и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си; 

а) регулаторният орган може да взима 
самостоятелни решения, независимо 
от други политически органи, има 
автономност в изпълнението на своя 
бюджет и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си;

б) ръководителите му са назначени за б) висшите му ръководители са 
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определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

назначени за мандат, който е не по-
малък от пет години и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение според националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 349
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя един 
единствен национален регулаторен 
орган.

1. Всяка държава-членка определя, с цел 
представителство и осъществяване 
на контакти на общностно равнище,
един единствен национален регулаторен 
орган. 

2. Държавите-членки гарантират 
независимостта на националните 
регулаторни органи и безпристрастното 
и прозрачно упражняване на 
правомощията им. За тази цел 
държавите-членки гарантират, че при 
изпълнението на регулаторните си 
задачи съгласно настоящата директива 
регулаторният орган е юридически 
отделен и функционално независим от 
всякакви други публичноправни или 
частноправни субекти, както и че 
персоналът и ръководителите му 
действат независимо от всякакви 
пазарни интереси и нито търсят, нито 
получават указания от правителствата 
или от други публичноправни или 
частноправни лица.

2. Държавите-членки гарантират 
независимостта на националните 
регулаторни органи и безпристрастното 
и прозрачно упражняване на 
правомощията им. За тази цел 
държавите-членки гарантират, че при 
изпълнението на регулаторните си 
задачи съгласно настоящата директива и 
свързаното законодателство, 
регулаторният орган:

а) е юридически отделен и 
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функционално независим от всякакви 
други публичноправни или 
частноправни субекти;
б) че персоналът и ръководителите му 
действат независимо от всякакви 
пазарни интереси и 

в) че персоналът и ръководителите 
му, без това да засяга тясното 
сътрудничество, когато такова е 
необходимо, с други заинтересовани 
национални органи, нито търсят, нито 
получават преки указания от 
правителствата или от други 
публичноправни или частноправни 
лица, когато изпълняват 
регулаторните си задачи.

3. За да опазят независимостта на 
регулаторния орган, държавите-членки 
по-специално гарантират, че:

3. За да опазят независимостта на 
регулаторния орган, държавите-членки 
по-специално гарантират, че:

а) регулаторният орган има качество на 
юридическо лице, бюджетна 
автономност и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си;

а) регулаторният орган може да взима 
самостоятелни решения, независимо 
от други политически органи, има 
автономност в изпълнението на своя 
бюджет и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си;

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

б) висшите му ръководители са 
назначени за мандат, който е не по-
малък от пет години и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение според националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

It would be reflected in a recital that the obligation to designate a single national regulatory 
authority is not incompatible with the existence of multiple regulators in some Member States 
at federate/regional level. Further reflection and discussion is needed, in particular to ensure 
consistency with Art. 22c; input of MSs/Cion expected on the question of multiple regulators.
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It is understood that approval of the regulator's budget by the legislator is not an obstacle to 
budgetary autonomy.

Изменение 350
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) регулаторният орган има качество на 
юридическо лице, бюджетна 
автономност и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си; 

а) регулаторният орган притежава 
правосубектност, финансова 
автономност и подходящи човешки и 
финансови ресурси за изпълнението на 
задълженията си; 

Or. en

Обосновка

The national regulatory authority must be independent from companies and governments even 
more when the State owns part of the production company. Moreover, the functional 
autonomy of RNA can be restricted by their budgeting unification with the State. Since then, 
RNA must have means which do not depend of the budget of States. It is therefore necessary 
to replace "budgetary autonomy" (unclear with regard to dependency in relation to the 
budget of the State) with "financial autonomy".

Изменение 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 

б) ръководителите му са назначени за 
мандат, който е не по-малък от пет 
години и може да бъде подновяван само 
веднъж, за период от максимум десет 
години, след което не подлежи на 



AM\714880BG.doc 37/110 PE404.525v01-00

BG

мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

повторно подновяване, и могат да 
бъдат освобождавани от служба по 
време на мандата си, само ако вече не 
отговарят на условията по настоящия 
член или при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. en

Обосновка

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Изменение 352
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат от пет години, който 
може да бъде подновен еднократно, 
или за определен мандат до десет 
години, който не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. de

Обосновка

Bei einer Amtszeit von fünf Jahren für den nationalen Regulator sollte diese einmal um bis zu 
weitere fünf Jahre verlängert werden können, da der Energiemarkt generell langfristige 
Entscheidungen verlangt und einer gewissen Stabilität bedarf. Längere Amtszeiten sollten 
nicht verlängerbar sein.
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Изменение 353
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

б) ръководителите му са назначени за 
мандат, който е не по-малък от пет 
години и може да бъде подновяван 
само веднъж, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. en

Изменение 354
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

б) ръководителите му са назначени за 
мандат, който е не по-малък от пет 
години и може да бъде подновяван само 
веднъж, за период от максимум десет 
години, след което не подлежи на 
повторно подновяване, и могат да 
бъдат освобождавани от служба по 
време на мандата си, само ако вече не 
отговарят на условията по настоящия 
член или при виновно извършено тежко 
нарушение.
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Or. en

Обосновка

A 5-year term of office for the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Изменение 355
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и може да бъде 
подновяван само веднъж; ако 
ръководителите са няколко лица, те 
могат, по целесъобразност, да бъдат 
назначавани по различно време; б) 
ръководителите му могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. en

Обосновка

There must be continuation in the work of the regulatory authority. If there is a Board 
(Commission) consisting of several persons, they should be appointed at different time to 
assure continuity of the work. Possibility for the reappointment would allow to keep the best 
regulators in charge for longer time period (especially important in small countries).
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Изменение 356
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 
от пет години, като в същото време 
продължителността на този мандат 
винаги надвишава мандата на 
членовете на съответния национален 
парламент; б) ръководителите му
могат да бъдат освобождавани от 
служба по време на мандата си, само ако 
вече не отговарят на условията по 
настоящия член или при виновно 
извършено тежко нарушение.

Or. en

Обосновка

There should be reduced political influence in the work of the regulatory authority. Time of 
renewal of the regulatory board (management of the authority) should differ from the time of 
general elections.

Изменение 357
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22а – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ба) бюджетните потребности на 
регулаторния орган се финансират от 
прекия данък, с които се облагат 
субектите на регулирания пазар.“



AM\714880BG.doc 41/110 PE404.525v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Real independence of the regulatory authority is assured by giving it an independent source 
of the budgetary income instead of allocating funds from the state budget. This is confirmed 
by the best examples of different countries.

Изменение 358
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
AЧлен 22б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели на политиката на регулаторния 
орган

Общи цели на регулаторния орган

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган, в 
рамките на своите задължения и 
правомощия, определени в член 22в и
при необходимост, при тесни 
консултации със съответните 
национални органи, при това без да се 
засягат техните правомощия, взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

а) насърчаване, в тясно взаимодействие 
с Агенцията, регулаторните органи на 
другите държави-членки и Комисията, 
на развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;

а) насърчаване, в тясно взаимодействие 
с Агенцията, регулаторните органи на 
другите държави-членки и Комисията, 
на развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;

б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 

б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
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целта, посочена в буква а); целта, посочена в буква а); 
в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето и да стимулират 
интеграцията на националните пазари, 
което може да улесни преноса на 
електроенергия в Общността;

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската 
и иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

г) насърчаване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
недискриминационни системи, както и
адекватността на системите;

(га) улесняване на достъпа на нови 
производствени мощности до 
мрежата, по-специално премахване 
на препятствията, които биха могли 
да попречат на достъпа на нови 
участници на пазара;

д) осигуряване на подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да увеличават 
ефективността на мрежите и да 
насърчават интеграцията на пазарите;

д) осигуряване на подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да увеличават 
ефективността на мрежите и да 
насърчават интеграцията на пазарите; 
(не се отнася до българския текст)

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар и 
насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на 
конкуренцията.

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар и 
насърчаване на ефективната 
конкуренция.

еа) допринасяне за високи стандарти 
на универсалната обществена услуга 
по електроснабдяване, защита на 
уязвимите потребители и принос за 
осигуряването на ефективни мерки за 
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защита на потребителите, изложени 
в Приложение А.

Or. en

Обосновка

In many of these spheres, the national regulator has no or limited powers. Therefore, it 
should be clearly stated that the national regulator acts “in the pursuit of” these “general” 
objectives in order to make clear, that it is not the primary body for achieving them.

Consequently, some of the activities shall be changed from “ensuring” to only 
“contributing”.

Изменение 359
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на регулаторните 
си задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

Електроенергийните мрежи 
подлежат на регулиране, за да се 
гарантира ефективна и честна 
конкуренция при доставките на 
електроенергия и да се осигури в 
дългосрочен план ефективна и 
надеждна експлоатация на 
енергоснабдителните мрежи. 
Доколкото други национални органи, в 
частност органи за защита на 
конкуренцията, не са оправомощени 
да изпълняват определените в 
настоящата директива задачи, 
регулаторният орган взема всички 
разумни мерки за постигането на 
следните цели:

а) насърчаване, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
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вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;
б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
целта, посочена в буква а);

а) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
ефективно отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици 
чрез подходящи трансгранични 
структури за достъп до и използване 
на мрежите;

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

б) развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари за 
отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки и да позволят 
капацитет на междусистемните 
връзки в региона или евентуално в 
съседни региони, който е подходящ за 
развитие на ефективна конкуренция; 

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и 
научноизследователската и 
иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;
д) осигуряване на подходящи 
стимули в краткосрочен и дългосрочен 
план за операторите на мрежи да 
увеличават ефективността на мрежите и 
да насърчават интеграцията на пазарите;

в) осигуряване на подходящи 
стимули в краткосрочен и дългосрочен 
план за операторите на мрежи да 
увеличават ефективността на мрежите и 
да насърчават интеграцията на пазарите;

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар 
и насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 

г) осигуряване на своевременно 
включване на потребителите на 
мрежи. 
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органите за защита на 
конкуренцията.

Or. de

Обосновка

In vielen Mitgliedstaaten liegt die Möglichkeit, in Wettbewerbsbereiche einzugreifen, in der 
Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden. Andere Mitgliedstaaten haben dagegen auch diese 
Zuständigkeiten den Regulierungsbehörden zugewiesen. Die Formulierung des 
Aufgabenkatalogs muss zu beiden Organisationsformen passen, damit sowohl positive als 
auch negative innerstaatliche Kompetenzkonflikte vermieden werden. Die Gewährleistung 
eines effizienten Marktfunktionierens und eines effektiven Wettbewerbs sollte an den Anfang 
des Aufgabenkataloges gestellt werden.

Изменение 360
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на регулаторните 
си задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

Регулирането на електроенергийните 
мрежи цели гарантиране на 
ефективна и честна конкуренция при 
доставките на електроенергия и  
осигуряване в дългосрочен план на 
ефективна и надеждна експлоатация 
на енергоснабдителните мрежи. 
Доколкото други национални органи, в 
частност органи за защита на 
конкуренцията, не са оправомощени 
да изпълняват определените в 
настоящата директива задачи, 
регулаторният орган взема всички 
разумни мерки за постигането на 
следните цели, :

а) насърчаване, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
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вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;
б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
целта, посочена в буква а);

а) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на
ефективно отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици 
чрез подходящи трансгранични 
структури за достъп до и използване 
на мрежите;

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

б) развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари за 
отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки и да позволят 
капацитет на междусистемните 
връзки в региона или евентуално в 
съседни региони, който е подходящ за 
развитие на ефективна конкуренция; 

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и 
научноизследователската и 
иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;
д) осигуряване на подходящи 
стимули в краткосрочен и дългосрочен 
план за операторите на мрежи да 
увеличават ефективността на мрежите и 
да насърчават интеграцията на пазарите;

в) осигуряване на подходящи 
стимули в краткосрочен и дългосрочен 
план за операторите на мрежи да 
увеличават ефективността на мрежите и 
да насърчават интеграцията на пазарите;

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар 
и насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на 

г) осигуряване на своевременно 
включване на потребителите на 
мрежи. 
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конкуренцията.

Or. de

Обосновка

In vielen Mitgliedstaaten liegt die Möglichkeit, in Wettbewerbsbereiche einzugreifen, in der 
Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden. Andere Mitgliedstaaten haben dagegen auch diese 
Zuständigkeiten den Regulierungsbehörden zugewiesen. Die Formulierung des 
Aufgabenkatalogs muss zu beiden Organisationsformen passen, damit sowohl positive als 
auch negative innerstaatliche Kompetenzkonflikte vermieden werden. Die Gewährleistung 
eines effizienten Marktfunktionierens und eines effektiven Wettbewerbs sollte an den Anfang 
des Aufgabenkataloges gestellt werden.

Изменение 361
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
AЧлен 22б

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган, в 
рамките на своите задължения и 
правомощия, определени в член 22в и
при необходимост, при тесни 
консултации със съответните 
национални органи, при това без да се 
засягат техните правомощия, взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

а) насърчаване, в тясно взаимодействие 
с Агенцията, регулаторните органи на 
другите държави-членки и Комисията, 
на развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;

а) насърчаване, в тясно взаимодействие 
с Агенцията, регулаторните органи на 
другите държави-членки и Комисията, 
на развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;
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б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
целта, посочена в буква а);

б) развитие на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
целта, посочена в буква а); 

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето и да стимулират 
интеграцията на националните пазари, 
което може да улесни преноса на 
електроенергия в Общността;

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската 
и иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план; 

г) насърчаване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
недискриминационни системи, както и
адекватността на системите; 

(га) улесняване на достъпа на нови 
производствени мощности до 
мрежата, по-специално премахване 
на препятствията, които биха могли 
да попречат на достъпа на нови 
участници на пазара;

д) осигуряване на подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да увеличават 
ефективността на мрежите и да 
насърчават интеграцията на пазарите;

д) осигуряване на подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите и ползвателите на мрежи 
да увеличават ефективността на 
мрежите и да насърчават интеграцията 
на пазарите;

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар 
и насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на 
конкуренцията.

Or. en
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Обосновка

The following could be stated in a recital (wording from the European Council conclusions): 
"There is a need for the enhancement of competition and security of supply through facilitated 
integration of new power plants into the electricity grid in all Member States, in particular 
encouraging new market entrants." 

Изменение 362
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член  - точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22б - заглавие и уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели на политиката на регулаторния 
орган

Общи цели на регулаторния орган

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели, в рамките на 
правомощията и отговорностите си 
съгласно член 22в от настоящата 
директива и при консултация, когато 
е необходимо, без да се засягат 
правомощията му, с други 
компетентни национални органи:

Or. es

Обосновка

Algunas de las competencias propuestas no son propias de los reguladores nacionales. La 
política energética la definen los Gobiernos de los EEMM.
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Изменение 363
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема, 
доколкото други национални органи, в 
частност органи за защита на 
конкуренцията, не са оправомощени 
да изпълняват определените в 
настоящата директива задачи, 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

Or. de

Изменение 364
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността;

а) насърчаване, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на електроенергия в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността, както и осигуряване в 
дългосрочен план на ефективна и 
надеждна експлоатация на 



AM\714880BG.doc 51/110 PE404.525v01-00

BG

енергоснабдителните мрежи;

Or. de

Обосновка

Die Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen sollte ebenfalls im Fokus der Regulierungsbehörden stehen.
Ferner ist eine Abgrenzung zur Arbeit der Wettbewerbsbehörden notwendig.

Изменение 365
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

в) отмяна на всякакви ограничения
пред търговията с електроенергия 
между държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

Or. de

Обосновка

Die Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen sollte ebenfalls im Fokus der Regulierungsbehörden stehen.
Ferner ist eine Abgrenzung zur Arbeit der Wettbewerbsbehörden notwendig.

Изменение 366
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с електроенергия между 
държавите-членки, включително 
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

в) отмяна на регулаторните 
ограничения пред търговията с 
електроенергия между държавите-
членки, включително развитие на 
трансгранични преносни мрежи с 
подходящ капацитет, които да отговарят 
на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
електроенергия в Общността;

Or. en

Обосновка

National regulatory authorities should work to suppress regulatory restrictions to electricity
trade across the EU.  Whilst the authorities may have some influence it has no power to 
resolve other restrictions, e.g. legal, contractual.

Изменение 367
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновативни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

г) осигуряване, по възможно най-
ефективният начин на развитието, от 
гледна точка на разходите, на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване адекватността на 
системите и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновативни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

Or. en
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Изменение 368
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член - точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската 
и иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

г) насърчаване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите;

Or. es

Обосновка

Algunas de las competencias propuestas no son propias de los reguladores nacionales. La 
política energética la definen los Gobiernos de los EEMM.

Изменение 369
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската и 

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, като се има предвид
енергийната ефективност, адекватността 
на системите и 



PE404.525v01-00 54/110 AM\714880BG.doc

BG

иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновативни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план; 

научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновативни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план; 

Or. en

Обосновка

Energy efficiency, renewables and low carbon technology must be taken into account by 
national regulatory authorities, but there is no need to add an explicit duty to promote these, 
which would conflict with the NRA’s role as an economic (& competition) regulator.

Изменение 370
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската 
и иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

г) осигуряване, на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
координатни енергийни системи, 
ориентирани към потребителите, 
повишаване адекватността на 
системите, докато се гарантира 
енергийната ефективност и 
интеграцията на възобновяеми 
източници на енергия от различен 
мащаб и разпределено производство, 
както в енергийните системи за 
пренос, така и в тези за разпределение;

Or. en

Обосновка

Any establishment of a new grit system has be done in the interest of the consumers.
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Изменение 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване
на търсенето и развитието на 
иновативни технологии за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план;

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност и проактивното 
интегриране в широк мащаб както на 
възобновяеми източници на енергия и 
на децентрализирано генериране на 
енергия, така и на адекватността на 
системите и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване
на това търсене;

Or. en

Обосновка

The function of the regulator should be to guarantee non-discrimination of the grid and not 
be to promote specific supply options and therefore attempt to influence the energy mix within 
Member States.

Изменение 372
Dorette Corbey

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и 
научноизследователската и 

г) осигуряване на гарантиран достъп за 
производителите на енергия от 
възобновяеми източници до мрежите;
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иновационната дейност за 
задоволяване на търсенето и 
развитието на иновативни 
технологии за производство на 
енергия от възобновяеми източници 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

Or. nl

Обосновка

In practice, producers of sustainable energy sometimes find it very difficult to gain access to 
networks.

Изменение 373
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряване на ефективно 
функциониране на националния пазар и 
насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията.

е) осигуряване на печалба за 
потребителите чрез ефективно 
функциониране на националния пазар и 
насърчаване на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията.

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 
service.
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Изменение 374
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б - буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"еа) хармонизиране на процесите на 
обмен на данни за най-важните 
пазарни процеси на регионално 
равнище."

Or. de

Обосновка

Die EU strebt die Einrichtung grenzüberschreitenden Marktregionen an. Dafür ist eine 
Harmonisierung aller Datenaustauschprozesse zwingend erforderlich. Für den liberalisierten 
Markt bilden funktionierende Datenaustauschprozesse für Fahrplanmanagement, Clearing, 
Abrechnung,  Lieferantenwechsel u.v.a. die Grundvoraussetzung.   Fehlende abgestimmte 
Datenaustauschprozesse behindern die Einführung grenzüberschreitender Marktregionen.

Изменение 375
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б - буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"еа) осигуряване на ефективното 
функциониране на техните 
национални пазари и насърчаване на 
ефективната конкуренция и 
защитата на потребителите;"

Or. en
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Изменение 376
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22б - буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

" еб) допринасяне за високите 
стандарти на универсалната 
обществена услуга по 
електроснабдяване, защита 
науязвимите потребители и помощ 
подпомагане на гарантиране 
ефективността на мерките за 
защита на потребителите, изложени 
в Приложение А."

Or. en

Изменение 377
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулаторният орган има следните 
задължения:

1. Регулаторният орган има следните 
задължения, които следва да 
изпълнява при необходимост при
тесни консултации със съответните 
национални и европейски органи, 
оператори на преносни мрежи и други 
заинтересовани страни на пазара, без 
да се накърняват собствените им и 
специфични за тях правомощия:

Or. en

Обосновка

Where necessary national regulatory authorities shall consult to ensure an optimal exercise 
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of their duties (e.g. no contradiction with other authorities, technical and economic feasibility 
of the measures decided, etc.) and that the European dimension of the market is taken into 
consideration.

Изменение 378
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулаторният орган има следните 
задължения:

1. Регулаторният орган има, без да се 
засягат правомощията на други 
национални органи, следните 
задължения:

Or. de

Обосновка

Eine unglückliche gewählte Formulierung wurde konkretisiert.

Изменение 379
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулаторният орган има следните 
задължения:

1. Регулаторният орган има, без да се 
засягат правомощията на други 
национални органи, следните 
задължения:

Or. de



PE404.525v01-00 60/110 AM\714880BG.doc

BG

Изменение 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) определяне и одобряване, 
независимо и в съответствие с 
прозрачни критерии, регламентирани 
мрежови тарифи и мрежови 
тарифни компоненти;

Or. en

Обосновка

The task of setting regulated network tariffs, without any interference from external powers, is 
one of the qualifying power of a really independent Authority. This principle should be 
explicitly stated in the Directive, as a first real step towards the creation of a true 
harmonisation of the national regulatory frameworks.

Изменение 381
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на преносни и 
разпределителни системи и, при 
необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички 
електроенергийни предприятия, на 
задълженията им съгласно настоящата 
директива и съответното 
законодателство на Общността, 
включително по отношение на въпроси 
от трансграничен характер;

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на преносни и 
разпределителни системи и, при 
необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички 
електроенергийни предприятия, на 
задълженията им съгласно настоящата 
директива и съответното 
законодателство на Общността, 
включително по отношение на въпроси 
от трансграничен характер и 
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отделянето;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.

Изменение 382
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на преносни и 
разпределителни системи и, при 
необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички 
електроенергийни предприятия, на 
задълженията им съгласно настоящата 
директива и съответното 
законодателство на Общността, 
включително по отношение на въпроси 
от трансграничен характер;

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на преносни и 
разпределителни системи и, при 
необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички 
електроенергийни предприятия, на 
задълженията им съгласно настоящата 
директива и съответното 
законодателство на Общността, 
включително по отношение на въпроси 
от трансграничен характер и 
отделянето;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.
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Изменение 383
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с регулаторния 
орган или органи на съответните 
държави-членки;

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с регулаторния 
орган или органи на съответните 
държави-членки, в това число да 
гарантира, че има достатъчен 
капацитет за взаимовръзка между 
преносните инфраструктури, за да 
отговори на цялостна пазарна оценка 
и сигурността на критериите за 
доставка без дискриминация между 
предприятията за доставка в 
различните държави-членки;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to spell out a key objective of such cooperation, 
that decisions on investment and use of infrastructure must take equal account of customers 
within the national boundary and those using interconnected systems.

Изменение 384
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изпълнява и прилага решенията на 
Агенцията и Комисията;

в) да изпълнява и прилага всички 
съответни правно обвързващи
решения на Агенцията и Комисията;

Or. en
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Изменение 385
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изпълнява и прилага решенията на 
Агенцията и Комисията;

в) да изпълнява и прилага всички 
съответни правно обвързващи
решения на Агенцията и Комисията;

Or. en

Изменение 386
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка;

д) да следи за спазването на 
изискванията за отделяне, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и другите 
съответстващи законодателни 
документи на Общността и да 
гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.
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Изменение 387
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка;

д) да следи за спазването на 
изискванията за отделяне, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и другите 
съответстващи законодателни 
документи на Общността и да 
гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.

Изменение 388
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 
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развитие на мрежата, споменат в 
член 2в, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003;

развитие на мрежата, споменат в 
член 2в, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003;  десетгодишният 
инвестиционен план създава 
предпоставки за насърчаване на 
инвестициитпо-специално на 
малките и непечеливши енергийни 
пазари, и гарантира, че качеството и 
броят на работната ръка са 
достатъчни за изпълняването на 
служебните задължения; неуспехът 
при изпълнението на 10-годишния 
инвестиционен план води до налагане 
на пропорционални санкции в 
съответствие с насоките, издадени 
от Агенцията;

Or. en

Обосновка

To avoid discrimination against the consumers who live in isolated areas.

Изменение 389
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в 
член 2в, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003;

е) да наблюдава инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в член 
2в, параграф 1 от Регламент (EО) № 
1228/2003; 

Or. en
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Изменение 390
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да одобрява инвестиционния план 
на операторите на преносни мрежи;

Or. fr

Обосновка

Quelle que soit le modèle retenu pour la séparation renforcée des GRT, l’actionnaire du GRT 
sera toujours confronté à un conflit d’intérêt entre le niveau du programme d’investissements 
et son niveau de rémunération.

Dans ces conditions, il est nécessaire que le régulateur national approuve le programme 
annuel d’investissements des GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré par 
l’actionnaire au détriment de la sécurité des réseaux.

Изменение 391
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да наблюдава инвестициите в 
технологии, свързани с 
интелигентните енергийни системи 
като един ясен десетгодишен план за 
развитие;

Or. en
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Изменение 392
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да одобрява инвестиционния план 
на операторите на преносни мрежи;

Or. fr

Обосновка

Quel que soit le modèle retenu pour garantir la neutralité des GRT, l’actionnaire du GRT 
sera toujours confronté à un conflit d’intérêts entre le niveau du programme 
d’investissements, sa rentabilité et le montant du dividende. Dans ces conditions, il est 
nécessaire que le régulateur national approuve le programme annuel d’investissements des 
GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré par l’actionnaire au détriment de la 
sécurité des réseaux.

Изменение 393
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да одобрява инвестиционния план 
на операторите на преносни мрежи;

Or. fr

Обосновка

Quel que soit le modèle retenu pour garantir la neutralité des gestionnaires de réseaux de 
transport d’électricité (GRT), l’actionnaire du GRT sera toujours confronté à un conflit 
d’intérêts entre le niveau du programme d’investissements, sa rentabilité et le montant du 
dividende. Dans ces conditions, il est nécessaire que le régulateur national approuve le 
programme annuel d’investissements des GRT et évite que ce conflit d’intérêt ne soit arbitré 
par l’actionnaire au détriment de la sécurité.
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Изменение 394
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност 
и надеждност на мрежата;

Заличава се

Or. fr

Обосновка

L’octroi systématique et obligatoire de la compétence en matière de sûreté aux Autorités de 
Régulation Nationales (ARN) n’est pas justifié et doit être supprimé en donnant toute sa place 
à la subsidiarité. En effet, la sûreté des réseaux de transport d’électricité est déterminante 
pour assurer le bon fonctionnement d’un pays. Dans un certain nombre d’Etats membres, 
cette compétence est une prérogative de puissance publique détenue par le gouvernement et 
non par une autorité indépendante.

Изменение 395
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност 
и надеждност на мрежата;

Заличава се

Or. fr
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Обосновка

La sûreté des réseaux de transport d’électricité est déterminante pour assurer le bon 
fonctionnement d’un pays. C’est pourquoi, dans un certain nombre d’Etats membres, cette 
compétence est une prérogative de puissance publique détenue par le gouvernement. Elle 
relève ainsi de la responsabilité politique et non d’une autorité indépendante. Ces règles sont 
très éloignées des problèmes de concurrence ou d’accès aux réseaux qui ont motivé la 
création des ARN et sont leur coeur d'expertise.

Изменение 396
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност 
и надеждност на мрежата;

ж) да следи за спазването на 
правилата за сигурност и 
надеждност и да наблюдава 
стандартите и изискванията за 
качество на мрежовите услуги;

Or. en

Изменение 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност и 
надеждност на мрежата;

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, да създава 
или одобрява стандарти и изисквания 
за качество на услугата и доставката
и да прави преглед на прилагането на 
правилата за сигурност и надеждност на 
мрежата по отношение качество на 
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услугата и доставката;

Or. en

Обосновка

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.

Изменение 398
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност и 
надеждност на мрежата;

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, да създава 
или одобрява стандарти и изисквания 
за качество на услугата и доставката
и да прави преглед на прилагането на
правилата за сигурност и надеждност на 
мрежата по отношение качество на 
услугата и доставката;

Or. en

Обосновка

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.

Изменение 399
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност 
и надеждност на мрежата; 

ж) да следи за спазването на 
правилата за сигурност и 
надеждност и да наблюдава 
стандартите и изискванията за 
качество на мрежовите услуги;

Or. en

Изменение 400
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да следи равнището на 
прозрачност, като гарантира, че 
електроенергийните предприятия
изпълняват задълженията си в това
отношение;

з) да следи равнището на 
прозрачност, като гарантира, че 
операторите на мрежи изпълняват 
задълженията си, свързани с 
прозрачността по отношение на 
мрежите;

Or. de

Обосновка

Eine unglücklich gewählte Formulierung wurde konkretisiert.

Изменение 401
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да следи равнището на з) да следи равнището на 
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прозрачност, като гарантира, че 
електроенергийните предприятия
изпълняват задълженията си в това
отношение;

прозрачност, като гарантира, че 
операторите на мрежи изпълняват 
задълженията си, свързани с 
прозрачността по отношение на 
мрежите;

Or. de

Изменение 402
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да насърчава развитието на 
непрекъснати европейски договори за 
доставка като се определи 
референтна стойност за 
финансовата компенсация при 
неизползвана елктроенергия за всеки 
съответен клас потребители, в 
съответствие с прозрачна система за 
индексиране, изчислена въз основа на 
пазарните цени на електроенергията, 
цената на CO2,, необходимите 
спестявания при инвестиране, които 
се изискват за капацитета на 
производство на електроенергия и 
препоръките от страна на група 
съветници специалисти, съставена 
от представители на електрически 
компании и крайни потребители;

Or. en

Обосновка

The European interruptible supply contract specified in Directive 2003/54/EC gives priority 
to reducing energy consumption, in accordance with the goals with regard to promoting
energy efficiency.

The European interruptible supply contract establishes a means whereby an electricity 
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consumer can undertake to temporarily interrupt consumption following a request from its 
equilibrium manager and or from the regulatory authority, and therefore to suspend activity 
until the supply and demand of electricity are once more in equilibrium in the equilibrium 
zone and or on the network.

Изменение 403
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да наблюдава степента на 
отваряне на пазара и конкуренцията в 
секторите на едро и на дребно, 
включително на борсите за 
електроенергия, да следи цените на 
електроенергията за домакинствата, 
процента на смяна на доставчика, 
процента на прекратяване на 
снабдяването и жалбите на 
домакинствата в стандартизирана 
форма, както и да следи за всякакво 
изкривяване или ограничение на 
конкуренцията в сътрудничество с 
органите за защита на 
конкуренцията, включително да 
предоставя нужната информация и 
да съобщава за съответните случаи 
на горепосочените органи;

заличава се

Or. de

Изменение 404
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква и)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да наблюдава степента на 
отваряне на пазара и конкуренцията в 
секторите на едро и на дребно, 
включително на борсите за 
електроенергия, да следи цените на 
електроенергията за домакинствата, 
процента на смяна на доставчика, 
процента на прекратяване на 
снабдяването и жалбите на 
домакинствата в стандартизирана 
форма, както и да следи за всякакво 
изкривяване или ограничение на 
конкуренцията в сътрудничество с 
органите за защита на 
конкуренцията, включително да 
предоставя нужната информация и 
да съобщава за съответните случаи 
на горепосочените органи;

заличава се

Or. de

Обосновка

Eine unglücklich gewählte Formulierung wurde konkretisiert.

Изменение 405
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да наблюдава степента на отваряне на 
пазара и конкуренцията в секторите на 
едро и на дребно, включително на 
борсите за електроенергия, да следи 
цените на електроенергията за 
домакинствата, процента на смяна на 
доставчика, процента на прекратяване 
на снабдяването и жалбите на 

и) да наблюдава степента на отваряне на 
пазара и конкуренцията в секторите на 
едро и на дребно, включително на 
борсите за електроенергия, да следи 
цените на електроенергията за 
домакинствата, процента на смяна на 
доставчика, процента на прекратяване 
на снабдяването и жалбите на 
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домакинствата в стандартизирана 
форма, както и да следи за всякакво 
изкривяване или ограничение на 
конкуренцията в сътрудничество с 
органите за защита на 
конкуренцията, включително да 
предоставя нужната информация и да 
съобщава за съответните случаи на 
горепосочените органи;

домакинствата, както и да следи за 
всякакво изкривяване или ограничение 
на конкуренцията, включително да 
предоставя нужната информация и да 
съобщава за съответните случаи на 
горепосочените органи;

Or. en

Изменение 406
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти;

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти, и да 
налага санкции в съответствие с 
насоките на Агенцията, ако бъдат 
продължени без наложителна 
причина периодите за извършване на 
това;

Or. en

Обосновка

Трябва да съществуват ефективни, подходящи и възпиращи санкции, които да се 
прилагат спрямо електроенергийните предприятия в случаите на несъответствие с 
някое от задълженията, предвидени в настоящата директива.
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Изменение 407
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи 
стандарти на свързаните с 
електроенергията универсални и 
обществени услуги, да осигурява 
защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Moved to Article 22b.

Изменение 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи 
стандарти на свързаните с 
електроенергията универсални и 
обществени услуги, да осигурява 
защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 

Заличава се



AM\714880BG.doc 77/110 PE404.525v01-00

BG

за защита на потребителите;

Or. fr

Обосновка

La Commission prévoit de confier aux régulateurs des prérogatives de services publics qui 
sortent très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du régulateur.

Изменение 409
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи 
стандарти на свързаните с 
електроенергията универсални и 
обществени услуги, да осигурява 
защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки
за защита на потребителите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Point k) of paragraph 1, Article 22c, was moved to 22b as a general objective.

Изменение 410
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността и 
прилагането на определените в 
приложение А мерки за защита на 
потребителите;

Or. en

Изменение 411
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите;

к) без това да накърнява правомощията
на други национални регулаторни 
органи, да следи за високи стандарти на 
свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги и да 
осигурява защита на уязвимите клиенти  

Or. en

Обосновка

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.
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Изменение 412
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите;

к) без това да накърнява правомощията
на други национални регулаторни 
органи, да следи за високи стандарти на 
свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги и да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 

Or. en

Обосновка

Social policy measures such as the establishment of high standards of universal and public 
service belong foremost to governments, in as far as they do not involve retail market 
regulation. Still, NRAs should monitor such standards so as to ensure an adequate level of 
protection of electricity consumers.

Изменение 413
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите 

к) да контролира, без това да 
засяга компетенциите на други 
национални регулаторни органи, високи 
стандарти на свързаните с 
електроенергията универсални и 
обществени услуги и защитата на 
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клиенти и да гарантира 
ефективността на определените в 
приложение А мерки за защита на 
потребителите;

уязвимите клиенти; 

Or. de

Обосновка

Es gibt Aufgaben, die in erster Linie von nationalen Regierungen erfüllt werden müssen, da 
sie eher im Bereich der sozialen Maßnahmen als in der Regulierung des Endkundenmarktes 
angesiedelt sind. Die Regulierungsbehörden sehen sich nicht in der Lage, sozialpolitische 
Maßnahmen zu setzen.

Изменение 414
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
органи, високи стандарти на свързаните 
с електроенергията универсални и 
обществени услуги, да осигурява защита 
на уязвимите клиенти и да гарантира 
ефективността на определените в 
приложение А мерки за защита на 
потребителите;

Or. de

Изменение 415
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква к)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията 
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
органи, високи стандарти на свързаните 
с електроенергията универсални и 
обществени услуги, да осигурява защита 
на уязвимите клиенти и да гарантира 
ефективността на определените в 
приложение А мерки за защита на 
потребителите;

Or. de

Обосновка

Eine unglückliche gewählte Formulierung wurde konkretisiert.

Изменение 416
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите;

Or. de

Обосновка

Es gibt Aufgaben, die in erster Linie von nationalen Regierungen erfüllt werden müssen, da 
sie eher im Bereich der sozialen Maßnahmen als in der Regulierung des Endkundenmarktes 
angesiedelt sind. Die Regulierungsbehörden sehen sich nicht in der Lage, sozialpolitische 
Maßnahmen zu setzen.
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Изменение 417
Dorette Corbey

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква к a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) осигуряване на гарантиран достъп 
за производителите на енергия от 
възобновяеми източници до мрежите;

Or. nl

Обосновка

In practice, producers of sustainable energy sometimes find it very difficult to gain access to 
networks.

Изменение 418
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) да осигурява ефективността на 
мерките за защита на 
потребителите, определени в 
приложение А.

Or. en

Обосновка

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.
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Изменение 419
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) да осигурява ефективността и 
прилагането на мерките за защита 
на потребителите, определени в 
приложение А.

Or. en

Обосновка

'Measures on consumer protection’ set out in Annex A must be effectively enforced by the 
national regulatory authorities.

Изменение 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да публикува поне веднъж годишно 
препоръки относно съответствието 
на тарифите за доставка с 
разпоредбите на член 3;

Заличава се

Or. fr

Обосновка

Cette prérogative sort très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du 
régulateur.
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Изменение 421
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да публикува поне веднъж годишно 
препоръки относно съответствието на 
тарифите за доставка с разпоредбите на 
член 3;

л) да публикува поне веднъж годишно 
препоръки относно съответствието на 
тарифите за доставка с разпоредбите на 
член 3; трябва да се обърне 
подобаващо внимание на тези 
препоръки относно въздействието на 
регулираните цени (цени на едро и 
цени за крайния потребител) върху 
функционирането на пазара;

Or. en

Обосновка

As regulated prices set well below market prices may hinder competition and negatively 
impact security of supply, a special attention should be paid to them in the regulator’s 
recommendations.

Изменение 422
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да прилага
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да 
предоставя за използване по избор и 
на национално равнище
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;
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Or. en

Изменение 423
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да прилага
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да 
предоставя за използване по избор и 
на национално равнище
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;

Or. en

Изменение 424
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да прилага 
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;

м) да установи стандартизирани 
процедури относно взаимодействието 
между крайния потребител и 
доставчика или дистрибутора, или 
оператора на измервателната 
система, който да отговаря поне за
достъпа до данните за потреблението 
на клиентите, да прилага 
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А; 
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Or. en

Обосновка

Granting access to actual consumption data is a prerequisite for customers to manage energy 
efficiency or to be able to make like for like comparisons of suppliers. As they already consult 
with the stakeholders concerned and are responsible for monitoring energy retail markets, 
regulators would be the most relevant authorities to address the relationship between DSOs, 
suppliers and customers (including rules, responsibilities, contractual arrangements, data 
exchange agreements, quality guarantee.

Изменение 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) да следи инвестициите в 
производствени мощности с оглед на 
сигурността на доставките.

Заличава се

Or. fr

Обосновка

Cette prérogative sort très largement du cadre légitime dans lequel doit s'inscrire l'action du 
régulateur.

Изменение 426
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) да следи инвестициите в 
производствени мощности с оглед на 
сигурността на доставките.

о) да следи инвестициите в 
производствени мощности с оглед на 
сигурността на доставките и да 
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разглежда приоритетно 
инвестициите, които се отнасят за 
малките и непечеливши пазари, като 
изолираните региони.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 427
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да разполага с право на вето срещу 
решенията за назначаване или 
освобождаване от длъжност на 
лицата, отговарящи за главното 
управление на оператор на преносна 
мрежа;

Or. fr

Обосновка

En dotant les autorités de régulation nationales d’un droit de veto sur les nominations et les 
révocations des personnes assurant la direction des GRT, la présente directive contribuerait 
à assurer que les intérêts professionnels des personnes investies des pouvoirs de direction au 
sein des GRT sont bien pris en compte et qu’elles peuvent dès lors  assumer les 
responsabilités de gestion du GRT en toute indépendance.
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Изменение 428
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква оа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да установява и одобрява 
стандарти за качество на 
обслужването, да наблюдава тяхното 
прилагане и да налага санкции при 
нестпазването им.

Or. en

Обосновка

Quality of service is one of the two (another one is price) main items that must be regulated 
(if not regulated, quality may deteriorate). Regulatory authority should have the power to set 
and approve the quality standards, to monitor implementation of the said standards and 
impose sanctions for non-compliance.

Изменение 429
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква оа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да наблюдава прилагането на 
предпазните мерки по смисъла на 
член 24.

Or. en

Обосновка

Former paragraph (3f) amended.
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Изменение 430
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да разполага с право на вето срещу 
решенията за назначаване или 
освобождаване от длъжност на 
председателя на изпълнителния 
съвет или на съвета на директорите 
на оператор на преносна мрежа;

Or. fr

Обосновка

En dotant les autorités de régulation nationales (ARN) d’un droit de veto sur les nominations 
et les révocations du président du Conseil d’administration ou du directoire des gestionnaires 
de réseaux (GRT), la présente directive contribue à assurer que les intérêts professionnels des 
personnes investies des pouvoirs de direction au sein des GRT sont bien pris en considération 
et qu’elles peuvent, dès lors, assumer les responsabilités de gestion du GRT en toute 
indépendance.

Изменение 431
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да разполага с право на вето срещу 
решенията за назначаване или 
освобождаване от длъжност на 
председателя на изпълнителния 
съвет или на съвета на директорите 
на оператор на преносна система;

Or. fr
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Обосновка

Le droit de veto sur les nominations et les révocations du président du Conseil 
d’administration ou du directoire des gestionnaires de réseaux (GRT), accordé aux autorités 
de régulation nationales permet de s'assurer, que les intérêts professionnels des personnes 
investies des pouvoirs de direction au sein des GRT sont bien pris en considération et qu’elles 
peuvent assumer les responsabilités de gestion du GRT en toute indépendance.

Изменение 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква оа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да гарантира, че наличният 
състав на операторите на преносни 
мрежи и операторите на 
разпределителни мрежи са 
съответно възнаградени за 
намаляването на 
енергопотреблението, и че не 
съществуват никакви неправилни 
стимулиращи средства за 
възнаграждаване на увеличаването на 
продажбата на енергия.

Or. en

Обосновка

TSOs and DSOs should contribute to the objectives of each Member State in term of 
efficiency. Perverse incentives for more energy use should be replaced by rewards in line with 
Union objectives such as energy efficiency and the limitation of emissions.

Изменение 433
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква оа) (нова)



AM\714880BG.doc 91/110 PE404.525v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) хармонизиране на процесите на 
обмен на данни за най-важните 
пазарни процеси на регионално 
равнище.

Or. de

Обосновка

Die EU strebt die Einrichtung grenzüberschreitenden Marktregionen an. Dafür ist eine 
Harmonisierung aller Datenaustauschprozesse zwingend erforderlich. Für den liberalisierten 
Markt bilden funktionierende Datenaustauschprozesse für Fahrplanmanagement, Clearing, 
Abrechnung,  Lieferantenwechsel u.v.a. die Grundvoraussetzung. Fehlende abgestimmte 
Datenaustauschprozesse behindern die Einführung grenzüberschreitender Marktregionen.

Изменение 434
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква оа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оа) да наблюдава прилагането на 
предпазните мерки по смисъла на 
член 24.

Or. en

Обосновка

Paragraph 1 point oa) is former paragraph 3f) amended.

Изменение 435
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

об) да гарантира контрола на 
политиката за поддръжка на 
операторите на преносни мрежи.

Or. fr

Обосновка

La politique de maintenance des GRT est essentielle à la sécurité d'approvisionnement des 
réseaux comme l'analyse des causes des récents black out l'a démontrée. Afin de garantir la 
neutralité de cette politique de maintenance à l'égard de tous les utilisateurs du réseau et aux 
fins de la sécurité d'approvisionnement, les ARN devraient pouvoir en faire un audit.

Изменение 436
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

об) да гарантира контрола на 
политиката за поддръжка на 
операторите на мрежи.

Or. fr

Обосновка

La politique de maintenance des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité est 
essentielle à la sécurité d’approvisionnement. Mais elle peut être utilisée à des fins 
discriminatoires  lors de la planification des programmes de maintenance. Afin de garantir la 
neutralité de la politique de maintenance à l’égard de tous les utilisateurs des réseaux et 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient d’étendre les compétences du 
régulateur national à l’audit de cette politique.
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Изменение 437
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ов) да предава на Комисията цялата 
информация, за да � позволява да 
извършва периодично, на базата на 
методология, която тя публикува, 
сравнение на европейско равнище на 
икономическите резултати на 
операторите на преносни мрежи, 
съотнесени към качеството на 
предоставената услуга.

Or. fr

Обосновка

Afin de contribuer à l’identification des mesures prioritaires à adopter pour améliorer la 
performance des gestionnaires de réseaux (GRT), il est proposé que les autorités nationales 
de régulation transmettent à la Commission européenne toutes les informations nécessaires 
pour lui permettre d’effectuer, périodiquement, une comparaison européenne des 
performances économiques des GRT rapportées à la qualité du service qu’ils fournissent.

Изменение 438
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ов) да публикува оценка на доклада на 
отговорника по съответствието.

Or. fr



PE404.525v01-00 94/110 AM\714880BG.doc

BG

Обосновка

L’Effective and efficient unbundling prévoit que le déontologue transmet à l’autorité de 
régulation nationale (ARN) un rapport sur la pertinence et la bonne application des mesures 
adoptées par le GRT pour garantir le traitement transparent et non discriminatoire de tous 
les utilisateurs des réseaux. Il est proposé de renforcer la transparence et l’évaluation de ces 
mesures en prévoyant l’obligation pour l’ARN de publier un rapport sur leur pertinence et 
leur bonne application.

Изменение 439
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 – буква (о г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ог) да предава на Комисията цялата 
информация, като по този начин � 
позволява да извършва периодично, на 
базата на методология, която 
публикува, сравнение на европейско 
равнище между икономическите 
резултати на операторите на 
преносни мрежи, съотнесени към 
качеството на предоставената 
услуга.

Or. fr

Обосновка

Afin d'identifier les mesures prioritaires à adopter pour améliorer la performance des 
gestionnaires de réseaux (GRT), il est proposé que les autorités nationales de régulation 
transmettent à la Commission européenne toutes les informations nécessaires pour effectuer, 
périodiquement, une intercomparaison européenne des performances économiques des GRT 
rapportées à la qualité du service qu’ils fournissent. Cette compétence pourra être octroyée à 
l’observatoire européen de l’énergie.
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Изменение 440
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако дадена държава-членка 
предвижда това, задълженията за 
наблюдаване, упоменати в параграф 1, 
могат да бъдат изпълнявани от 
орган, различен от регулаторния 
орган. В този случай информацията, 
произтичаща от подобно 
наблюдаване се предоставя на 
регулаторния орган във възможно 
най-кратък срок.
Като запазва тяхната независимост 
и без да накърнява техните 
специфични правомощия, и в 
съответствие с принципите за по-
добро регулиране,регулаторният орган 
се съветва при необходимост с 
операторите на преносни мрежи и си 
сътрудничи отблизо с другите 
съответни национални органи при 
изпълняване на задълженията, 
изложени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Wording has been transferred from the chapeau to paragraph 1a.

Изменение 441
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако дадена държава-членка 
предвижда това, задълженията за 
наблюдаване, упоменати в параграф 1, 
могат да бъдат изпълнявани от 
орган, различен от регулаторния 
орган. В този случай информацията, 
произтичаща от подобно 
наблюдаване се предоставя на 
регулаторния орган във възможно 
най-кратък срок. 
Като запазва тяхната независимост 
и без да накърнява техните 
специфични правомощия, и в 
съответствие с принципите за по-
добро регулиране,регулаторният орган 
се съветва при необходимост с 
операторите на преносни мрежи и си 
сътрудничи отблизо с другите 
съответни национални органи при 
изпълняване на задълженията, 
изложени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Paragraph 1a was transferred from the chapeau.

Изменение 442
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантира, че прилаганите от 
независимите системни оператори 
тарифи за достъп до мрежите включват 
възнаграждение за собственика или 
собствениците на мрежи, което да 

г) гарантира, че прилаганите от 
независимите системни оператори 
тарифи за достъп до мрежите включват 
възнаграждение за собственика или 
собствениците на мрежи, което да 
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осигурява адекватна доходност от 
активите на мрежата и от новите 
инвестиции в нея;

осигурява адекватна доходност от 
активите на мрежата и от новите 
инвестиции в нея, при условие че тези 
тарифи са наложени по икономичен и 
ефективен начин;

Or. en

Изменение 443
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантира, че прилаганите от 
независимите системни оператори 
тарифи за достъп до мрежите включват 
възнаграждение за собственика или 
собствениците на мрежи, което да 
осигурява адекватна доходност от 
активите на мрежата и от новите 
инвестиции в нея;

г) гарантира, че прилаганите от 
независимите системни оператори 
тарифи за достъп до мрежите включват 
възнаграждение за собственика или 
собствениците на мрежи, което да 
осигурява адекватна доходност от 
активите на мрежата и от новите
инвестиции в нея, при условие че тези 
тарифи са наложени по икономичен и 
ефективен начин;

Or. en

Изменение 444
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2а. При наблюдаването на 
националните пазари на 
електиречство, в съответствие с 
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буква и) от параграф 1, в тава число 
наблюдаването на цените на едро и 
на дребно, националните регулаторни 
органи приемат хармонизирана 
методология, съгласевана с и одобрена 
от Агенцията."

Or. en

(Добавя се нов параграф 2 към член 22 в от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Market monitoring is a powerful tool to detect abuses of market power. It is important to 
ensure that monitoring of national markets is performed by NRAs according to harmonised 
criteria and methodologies. Very often, however, national regulatory authorities do not have 
the necessary resources to monitor markets on a permanent, real-time basis, thus relying on 
monthly or even yearly analysis. The Agency should have, at its disposal, all the necessary 
resources perform this crucial task. 

Изменение 445
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, 
че на регулаторните органи са дадени 
правомощията, които са необходими за 
ефективното и своевременно 
изпълнение на задълженията им по 
параграфи 1 и 2. За тази цел 
регулаторният орган има най-малко 
следните правомощия:

Изменението не се отнася до българския 
текст.

Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben.
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Diese Eingriffsmöglichkeiten, wie etwa die Pflicht zum Angebot virtueller Kraftwerke, 
betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben 
sollten als die originär zuständigen Kartellbehörden.

Изменение 446
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
електроенергийните предприятия;

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
операторите на мрежи;

Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben.
Diese Eingriffsmöglichkeiten, wie etwa die Pflicht zum Angebot virtueller Kraftwerke, 
betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben 
sollten als die originär zuständigen Kartellbehörden.

Изменение 447
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
електроенергийните предприятия;

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
операторите на мрежи;
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Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben.
Diese Eingriffsmöglichkeiten, wie etwa die Pflicht zum Angebot virtueller Kraftwerke, 
betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben 
sollten als die originär zuständigen Kartellbehörden.

Изменение 448
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
електроенергийните предприятия;

а) да издава решения със 
задължителна сила спрямо 
операторите на мрежи;

Or. de

Обосновка

Maßnahmen sollten nur durchgeführt werden, wenn wirklich gegen die Regulierungsregeln 
verstoßen wurde. Die Einführung virtueller Kraftwerke ist abzulehnen.

Изменение 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 

Заличава се
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конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при 
липса на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения „за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

Or. fr

Обосновка

Cette prérogativede contrôle de la concurrence sort très largement du cadre légitime dans 
lequel doit s'inscrire l'action du régulateur.

Изменение 450
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения „за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари;
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Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben.
Diese Eingriffsmöglichkeiten, wie etwa die Pflicht zum Angebot virtueller Kraftwerke, 
betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben 
sollten als die originär zuständigen Kartellbehörden.

Изменение 451
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения „за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари;

Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben.
Diese Eingriffsmöglichkeiten, wie etwa die Pflicht zum Angebot virtueller Kraftwerke, 
betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die 
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Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben 
sollten als die originär zuständigen Kartellbehörden.

Изменение 452
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара;

Or. en

Обосновка

It could be stated in a recital that virtual power plants are one of the possible measures to 
promote effective competition and ensure the proper functioning of the market.

Изменение 453
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения „за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари;

Or. de

Обосновка

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Vorschlag der Kommission ermächtigt, 
nach eigenem Ermessen mit strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen 
vorzugehen. Es ist nicht ersichtlich, warum diese Maßnahmen getroffen werden können, auch 
wenn nicht gegen Wettbewerbsregeln verstoßen wurde.

Изменение 454
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения за предприемане на всякакви 

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и да взема 
решения за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
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подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната конкуренция и за 
гарантиране на правилното 
функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

на ефективната конкуренция и за 
гарантиране на правилното 
функциониране на пазара;

Or. en

Обосновка

Amended wording maintains the strong and balanced regulatory oversight of the market as 
originally proposed (including ex ante measures), without the risk of confusing the roles of 
regulatory and competition authorities.

Изменение 455
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения 
„за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната конкуренция и за 
гарантиране на правилното 
функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при 
установяване на нарушения на 
регулаторните правила да взема 
решения „за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната експлоатация на 
мрежата;

Or. de
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Обосновка

Maßnahmen sollten nur durchgeführt werden, wenn wirklich gegen die Regulierungsregeln 
verstoßen wurde. Die Einführung virtueller Kraftwerke ist abzulehnen.

Изменение 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията да взема 
решения за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да подкрепя националните органи за 
защита на конкуренцията проучвания 
относно функционирането на 
електроенергийните пазари; 

Or. en

Обосновка

The paragraph attributes powers to Regulators that are peculiar of Legislators (i.e. “ex-ante” 
measures aimed at reducing the market power). It distorts the proper free market operation, 
resulting particularly dangerous in already mature markets. Also if the provision were 
intended as referring to an “ex-post” measure (i.e. aimed at correcting proved non-
competitive behaviours), it should be kept out of the Regulators’ competencies, since it would 
fall among the Antitrust Authorities’ ones.
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Изменение 457
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари и при липса 
на нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара;

Or. en

Изменение 458
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изисква всякаква информация от 
електроенергийните предприятия, 
необходима за изпълнението на 
задачите му;

в) да изисква информация от 
електроенергийните предприятия, 
необходима за изпълнението на 
задачите му;

Or. en
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Обосновка

The new wording underlines that information requests must be relevant for the fulfilment of 
tasks of the regulatory authority.

Изменение 459
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да налага ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
решенията на регулаторния орган или 
Агенцията; 

г) да налага ефективни, съразмерни 
възпиращи наказателни мерки спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
съответни правно обвързващи 
решения на регулаторния орган или 
Агенцията; 

Or. en

Изменение 460
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да налага ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
решенията на регулаторния орган или 
Агенцията;

г) да налага ефективни, съразмерни 
възпиращи наказателни мерки спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
съответни правно обвързващи 
решения на регулаторния орган или 
Агенцията; 
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Or. en

Изменение 461
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да одобрява защитни мерки 
съгласно член 24.

заличава се

Or. en

Изменение 462
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да одобрява защитни мерки 
съгласно член 24.

заличава се

Or. en

Изменение 463
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 3 – буква еа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да налага временно пределни цени 
за преобладаващите участници на 
пазара.

Or. en

Обосновка

General measures for promotion of competition as declared in the point (b) of the same 
article may not suffice and a regulatory authority should have the right to apply temporarily 
but effective measure – price cap.


