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Изменение 464
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в - параграф 4 - буква а) и буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

a) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение и техните методики 
или, алтернативно, методиките и 
тяхното наблюдение за определяне 
или одобряване на тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи отчитат 
реално направените разходи, 
доколкото тези разходи 
съответстват на разходите на 
ефективен и структурно съпоставим 
оператор и са прозрачни. Те дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

б) осигуряване на изравнителни услуги. б) осигуряване на изравнителни услуги, 
които отразяват разходите и не 
зависят от приходите доколкото е 
възможно, като същевременно 
осигуряват подходящи стимули за 
ползвателите на мрежата да 
балансират захранването и 
потреблението; Те следва да са 
справедливи и недискриминационни и 
да се основават на обективни 
критерии. 

Or. en
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Обосновка

The amendment reinserts a condition from Directive 2003/54/EC whereby the regulatory 
authorities may approve the access tariffs, or at least the tariff methodologies underlying 
their calculation. The wording in (a) addresses a present gap insofar as there is no 
requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The wording in (b) is based on the 
ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and confirms the principle that TSO’s 
balancing activities should be broadly revenue neutra.

Изменение 465
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Article 22c – paragraph 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторните органи отговарят за 
определяне или одобряване преди 
влизането им в сила на реда и условията 
за: 

4. Регулаторните органи отговарят за 
определяне или одобряване преди 
влизането им в сила поне на
методиките, които се използват за 
изчисляване или въвеждане на реда и 
условията за:

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение или техните методики. 
Тези тарифи или методики дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите; 

б) осигуряване на изравнителни услуги. б) осигуряване на изравнителни услуги.

Or. en

Изменение 466
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в - параграф 4 - уводна част и буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторните органи отговарят за 
определяне или одобряване преди 
влизането им в сила на реда и условията 
за:

4. Регулаторните органи отговарят за 
определяне или одобряване преди 
влизането им в сила поне на 
методиките, които се използват за 
изчисляване или въвеждане на реда и 
условията за:

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение или техните методики. 
Тези тарифи или методики дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en

Изменение 467
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в - параграф 4 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

a) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение и техните методики 
или, алтернативно, методиките и 
тяхното наблюдение за определяне 
или одобряване на тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en
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Обосновка

It is appropriate to ensure that the national regulatory authorities are responsible for setting 
or approving: transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively, 
the methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs including 
the monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.

Изменение 468
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително методиката за 
изчисляване на тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en

Изменение 469
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи отчитат 
реално направените разходи, 
доколкото тези разходи 
съответстват на разходите на 
ефективен и структурно съпоставим 
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да обезпечат трайността на мрежите; оператор и са прозрачни. Те дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en

Обосновка

The wording in (a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is 
no requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The proposed wording extends the 
present provisions of the Gas Transmission Regulation to electricity distribution.

Изменение 470
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение и методите, използвани 
за изчислението на такива тарифи. 
Тези тарифи и методики дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 20, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs 
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Изменение 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

a) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение и техните методики 
или, алтернативно, методиките и 
тяхното наблюдение за определяне 
или одобряване на тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;
Това може да обхване специален 
регулаторен подход за новите 
инвестиции;

Or. en

Обосновка

Transparency of the system must be guaranteed to ensure access for all market actors, and 
the ability to plan effectively must be ensured by the NRA. In addition, investments clearly 
require regulatory stability with respect to tariffs and thereby may justify an exemption from 
regulatory tariff review. Regulators should be enabled to provide incentives for new 
investments without exempting third party access.

Изменение 472
Britta Thomsen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до национални а) свързване и достъп до национални 
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мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите; 

мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;
тези тарифи не водят до 
дискриминация на нови участници, 
които следва да се възползват от 
същите условия като конкурентите 
им в миналото;

Or. en

Обосновка

In some Member States, new entrants to the market, in particular renewable energy 
installations, have to pay for the full cost of connection to the grid, while TSOs pay the full 
costs of infrastructure when existing plants increase their size and needs for transmission. 
This free infrastructure happens also when existing operators change through a modification 
of ownership. This creates a discrimination against new entrants, in particular in the favour 
of existing, centralised plants. 

Изменение 473
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на изравнителни услуги. б) осигуряване на изравнителни услуги, 
които отразяват разходите и не 
зависят от приходите доколкото е 
възможно, като същевременно 
осигуряват подходящи стимули за 
ползвателите на мрежата да 
балансират захранването и 
потреблението; те са справедливи и 
не водят до дискриминация и се 
основават на обективни критерии. 
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Or. en

Обосновка

The wording in (b) is based on the ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and 
confirms the principle that TSO’s balancing activities should be broadly revenue neutral 
(subject only to the possibility of performance incentives).

Изменение 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22в – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Регулаторните органи са 
отговорни за определянето или 
одобряването преди влизането им в 
сила на условията за достъп до 
трансграничните инфраструктури, 
включително процедурите за 
разпределяне на капацитет и 
управление на претоварването. Те 
имат право при необходимост да 
поискат от операторите на преносна 
мрежа да променят тези условия.

Or. fr

Обосновка

Les régulateurs doivent être compétents pour contrôler les méthodes de gestion des 
infrastructures transfrontalières. 
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Изменение 475
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

5. При определянето или одобряването 
на тарифите или методиките 
регулаторните органи осигуряват 
подходящи стимули в краткосрочен и 
дългосрочен план за операторите на 
мрежи да повишават ефективността, да 
насърчават пазарната интеграция и 
сигурността на доставките и да 
подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

Or. en

Изменение 476
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

5. При определянето или одобряването 
на тарифите и методиките 
регулаторните органи осигуряват 
подходящи стимули в краткосрочен и 
дългосрочен план за операторите на 
мрежи да повишават ефективността, да 
насърчават пазарната интеграция и 
сигурността на доставките да 
подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

Or. en
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Изменение 477
Britta Thomsen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да ограничат 
въглеродните емисии при 
експлоатацията на системата, да 
насърчават пазарната интеграция и да 
подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

Or. en

Обосновка

The network operators have an influence on carbon emissions through the optimum use of 
existing resource. 

Изменение 478
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 

5. При одобряването на тарифите или 
методиките регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 



AM\714963BG.doc 13/84 PE404.530v01-00

BG

операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 20, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs 

Изменение 479
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят 
съответните научноизследователски 
дейности.

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността и да насърчават 
пазарната интеграция.

Or. en

Обосновка

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting.
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Изменение 480
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят 
съответните научноизследователски 
дейности.

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността и да насърчават 
пазарната интеграция.

Or. en

Обосновка

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting. Research activity can be seen as a 
means rather than as a goal and in network tariff regulation incentives should be applied only 
to goals like efficiency and market integration.

Изменение 481
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Регулаторните органи 
осъществяват наблюдение на 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически мрежи и 
междусистемните електропроводи.
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Операторите на преносна мрежа 
предоставят за одобрение на 
националните регулаторни органи 
процедурите си за управление на 
претоварването, включително 
разпределението на преносния 
капацитет. Преди да ги одобрят, 
националните регулаторни органи 
могат да отправят искане за внасяне 
на изменения в тези процедури.”

Or. en

Обосновка

NRAs used to have this competence under directive 54/2003/EC and it should be reinstated.

Изменение 482
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Регулаторните органи 
осъществяват наблюдение на 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически мрежи и 
междусистемните електропроводи. 

Операторите на преносна мрежа 
предоставят за одобрение на 
националните регулаторни органи 
процедурите си за управление на 
претоварването, включително 
разпределението на преносния 
капацитет. Преди да ги одобрят, 
националните регулаторни органи 
могат да отправят искане за внасяне 
на изменения в тези процедури.”

Or. en
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Обосновка

We need to ensure the efficient coordination between NRAs in the capacity allocation 
mechanisms and, more generally, in congestion management. Hence the formal approval of 
the congestion management procedures by regulators needs to be clearly stated, in order to 
ensure an efficient implementation of Regulation 1228/2003.

Изменение 483
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Регулаторните органи 
осъществяват наблюдение на 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически мрежи и 
междусистемните електропроводи..
Операторите на преносна мрежа 
предоставят за одобрение на 
националните регулаторни органи 
процедурите си за управление на 
претоварването, включително 
разпределението на преносния 
капацитет. Преди да ги одобрят, 
националните регулаторни органи 
могат да отправят искане за внасяне 
на изменения в тези процедури.”

Or. en

Обосновка

National regulatory authorities do not currently have the same level of competence over 
capacity allocation and congestion management mechanisms. These differences fully impede
efficient coordination between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more 
generally, in congestion management. Hence the formal approval of the congestion 
management procedures by regulators needs to be clearly stated, in order to ensure an 
efficient implementation of Regulation 1228/2003.
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Изменение 484
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни и 
разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се 
гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин.

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни и 
разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, включително тарифите или 
методиките, споменати в настоящия 
член, за да се гарантира, че те са 
съразмерни и приложени по 
недискриминационен начин.

Or. en

Изменение 485
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни и 
разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се 
гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин.

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни и 
разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, включително тарифите или 
методиките, споменати в настоящия 
член, за да се гарантира, че те са 
съразмерни и приложени по 
недискриминационен начин.
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Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies 

Изменение 486
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всяка страна, която има оплакване 
срещу оператор на преносна или 
разпределителна система, може да 
отнесе жалбата си към регулаторния 
орган, който, действайки като орган за 
решаване на спорове, издава решение в 
срок от два месеца от получаването на 
жалбата. Този срок може да бъде 
удължен с два месеца, ако 
регулаторните органи се нуждаят от 
допълнителна информация. Този срок 
може да бъде удължен със съгласието на 
тъжителя. Такова решение има 
задължителна сила ако и докато не бъде 
отменено при обжалване.

7. Всяка страна, която има оплакване 
срещу оператор на преносна или 
разпределителна система във връзка със 
задълженията на същия оператор, 
съгласно настоящата директива, 
може да отнесе жалбата си към 
регулаторния орган, който, действайки 
като орган за решаване на спорове, 
издава решение в срок от два месеца от 
получаването на жалбата. Този срок 
може да бъде удължен с два месеца, ако 
регулаторните органи се нуждаят от 
допълнителна информация.  Този срок 
може да бъде удължен със съгласието на 
тъжителя.  Такова решение има 
задължителна сила ако и докато не бъде 
отменено при обжалване.

Or. en

Изменение 487
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всяка страна, която има оплакване 
срещу оператор на преносна или 
разпределителна система, може да 
отнесе жалбата си към регулаторния 
орган, който, действайки като орган за 
решаване на спорове, издава решение в 
срок от два месеца от получаването на 
жалбата. Този срок може да бъде 
удължен с два месеца, ако 
регулаторните органи се нуждаят от 
допълнителна информация. Този срок 
може да бъде удължен със съгласието на 
тъжителя. Такова решение има 
задължителна сила ако и докато не бъде 
отменено при обжалване.

7. Всяка страна, която има оплакване 
срещу оператор на преносна или 
разпределителна система във връзка със 
задълженията на същия оператор, 
съгласно настоящата директива,
може да отнесе жалбата си към 
регулаторния орган, който, действайки 
като орган за решаване на спорове, 
издава решение в срок от два месеца от 
получаването на жалбата.  Този срок 
може да бъде удължен с два месеца, ако 
регулаторните органи се нуждаят от 
допълнителна информация.  Този срок 
може да бъде удължен със съгласието на 
тъжителя.  Такова решение има 
задължителна сила ако и докато не бъде 
отменено при обжалване.

Or. en

Изменение 488
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка страна, която е заинтересована 
и има право да подаде жалба срещу 
решение за методиките, взето съгласно 
настоящия член, или в случаите, когато 
регулаторният орган има задължението 
да дава експертно становище относно 
предложените методики, може най-
късно в срок от два месеца или в по-
кратък срок, предвиден от държавите-
членки, от публикуването на решението 
или предложението за решение, да 
представи искова молба за 
преразглеждане. Посочената искова 

8. Всяка страна, която е заинтересована 
и има право да подаде жалба срещу 
решение за методиките, взето съгласно 
настоящия член, или в случаите, когато 
регулаторният орган има задължението 
да дава експертно становище относно 
предложените тарифи или методики, 
може най-късно в срок от два месеца 
или в по-кратък срок, предвиден от 
държавите-членки, от публикуването на 
решението или предложението за 
решение, да представи искова молба за 
преразглеждане. Посочената искова 
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молба няма суспензивно действие. молба няма суспензивно действие.

Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies 

Изменение 489
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите-членки създават 
подходящи и ефективни механизми за 
регулиране, контрол и прозрачност, за 
да се избегне злоупотреба с 
господстващо положение, особено във 
вреда на потребители и хищническо 
поведение. Тези механизми следва да 
вземат предвид разпоредбите на 
Договора и по-специално член 82 от 
него.

9. Държавите-членки създават 
подходящи и ефективни механизми за 
контрол и прозрачност, за да се избегне 
злоупотреба с господстващо положение, 
особено във вреда на потребители и 
хищническо поведение. Тези механизми 
следва да вземат предвид разпоредбите 
на Договора, и по-специално член 82 от 
него.

Or. de

Обосновка

In many Member States it is competition authorities that have the power to intervene in areas 
of competition. Other Member States, on the other hand, have even assigned these 
responsibilities to the regulatory authorities. The rule in Article 22c is thus legally wrong.
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Изменение 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи
са публично обосновани, 
пропорционални и необходими.

Or. en

Обосновка

The reasoning for the decisions taken by the Regulatory authority need to be make public to 
ensure confidence and reduce delay in the introduction of measures.

Изменение 491
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи 
се мотивират и обосновават с цел 
улесняване на правния контрол.

Or. de

Обосновка

According to the draft Directive, the regulators should be vested with comprehensive and far-
reaching decision-making powers, without their decision being subject to legal scrutiny, so 
the independence of the regulatory authorities means they are not politically accountable to 
anyone. For this reason, it is essential that express provision be made for legal scrutiny of the 
content of decisions by the regulatory authorities. 
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Изменение 492
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи 
се обосновават, за да се допусне 
съдебен контрол.

Or. en

Изменение 493
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви. 

12. Решенията на регулаторните органи 
се обосновават, за да се допусне 
съдебен контрол.

Or. en

Изменение 494
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Държавите-членки гарантират, че на 13. Държавите-членки гарантират, че на 
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национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред орган, който е 
независим от двете заинтересовани 
страни.

национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред орган, който е 
независим от двете заинтересовани 
страни. Право на обжалване се 
предоставя на основание както на 
съдържанието на решението, така и 
на последвалата процедура.

Or. en

Обосновка

Following the harmonisation of powers en duties of national regulators appeal procedures 
should also be harmonised.

Изменение 495
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Държавите-членки гарантират, че на 
национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред орган, който е 
независим от двете заинтересовани 
страни.

13. Държавите-членки гарантират, че на 
национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред национален 
съдебен орган или друг независим 
национален орган, който е независим от 
двете заинтересовани страни и от 
което и да е правителство.

Or. en

Обосновка

In order to ensure the independence and integrity of national regulatory decisions, appeals 
should be undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not 
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subject to private or political influence in line also with Article 22a par 2 which sets out the 
independence of regulatory authorities from any other public or private entity, market 
interests or governments.

Изменение 496
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Държавите-членки гарантират, че на 
национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред орган, който е 
независим от двете заинтересовани 
страни.

13. Държавите-членки гарантират, че на 
национално равнище съществуват 
подходящи механизми, съгласно които 
всяка страна, засегната от решение на 
националния регулаторен орган, има 
право на обжалване пред съд или друг
автономен национален орган, който е 
независим от двете заинтересовани 
страни и от правителственото 
влияние.

Or. de

Обосновка

In order to ensure the independence and integrity of national regulatory authorities, appeals 
should be undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not 
subject to private or political influence. Making the Courts the body of appeal against 
decisions by the regulatory authority will make these decisions more independent of political 
influence. This is especially important since in some countries public bodies are also affected 
by such decisions.

Изменение 497
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“

заличава се

Or. en

Изменение 498
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure would restrict the influence of the European Parliament, 
thus removing essential decisions from the legislative procedure. As the results of a 
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comitology procedure are potentially very far-reaching and such provisions affect the 
substance of the unbundling provisions which apply to distribution system operators, this 
should be rejected. The scale of the transfer of powers to the Commission is also 
inappropriate.

Изменение 499
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 500
Gunnar Hökmark

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 

заличава се
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настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Deletion of comitology procedure.

Изменение 501
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

The powers proposed here by the Commission to issue guidelines through the regulatory 
procedure with scrutiny significantly curb the rights of the European Parliament and should 
be rejected.
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Изменение 502
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме 
насоки за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Article 22c(14) shall be deleted for the reason that the respective provision would shift 
significant powers to the Commission, namely the power to determine the competences of the 
regulators.

Изменение 503
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме насоки
за упражняването от страна на 
регулаторните органи на правомощията, 
описани в настоящия член. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 

14. Комисията може да изменя
насоките за упражняването от страна 
на регулаторните органи на 
правомощията, описани в настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
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допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

директива чрез допълването й, се 
изменя в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

Or. de

Обосновка

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Изменение 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„14a. Държавите-членки 
предоставят подходящо финансиране 
за създаването на Потребителски 
съвет за природен газ и 
електроенергия, който да действа 
като орган за защита на 
потребителите, работещ независимо 
от регулаторния орган. 
Предоставяйки единно място за 
контакт за потребителите, той 
проучва жалби срещу дружества, 
предоставящи комунални услуги; 
консултира регулатора, 
правителството и дружествата 
относно нуждите на 
потребителите; има ясно определени 
права на достъп до информация и 
правомощия да публикува тази 
информация, с цел да насърчава 
високи стандарти на енергийнните 
доставки и материалните енергийни 
услуги за потребители.”



PE404.530v01-00 30/84 AM\714963BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

The rights of consumers need to be protected and enhanced. One such method, already being 
adopted by some Member States, is the establishment of an Energy Consumer Council. Such 
bodies should be established across the Union.

Изменение 505
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на съвместни борси за 
електроенергия и разпределяне на 
трансграничния капацитет, и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност 
за развитие на ефективна конкуренция. 

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на ефективен
трансграничен капацитет, и за да 
осигуряват определен капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, което може да даде 
възможност за развитие на 
конкуренцията. Тези споразумения 
следва да улесняват развитието на 
съвместните борси за 
електроенергия.

Or. de

Обосновка

The requisite infrastructure needs to be created in order to establish cross-border 
competition. This also includes sufficient interconnection capacity. Given the associated 
social costs, bottlenecks cannot be overcome by development per se. A minimum level of 
interconnection capacity is not a sufficient basis for the market integration required.
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Изменение 506
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на съвместни борси за 
електроенергия и разпределяне на 
трансграничния капацитет, и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност за 
развитие на ефективна конкуренция.

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
насърчаване на съвместни борси за 
електроенергия и разпределяне на 
трансграничния капацитет, и за да 
позволят минимален капацитет на 
междусистемните връзки, включително 
посредством нови междусистемни 
връзки, в съответния регион и между 
регионите, за да бъде дадена 
възможност за развитие на ефективна 
конкуренция и за подобряване на 
сигурността на доставките.

Or. en

Изменение 507
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за 
да насърчават създаването на 
оперативни споразумения с цел 
осигуряване на оптимално управление 
на мрежата, развиване на съвместни 
борси за електроенергия и разпределяне 

2. Регулаторните органи на 
държавите-членки си сътрудничат, за 
да насърчават създаването на 
оперативни споразумения с цел 
осигуряване на оптимално управление 
на мрежата, развиване на съвместни 
борси за електроенергия и разпределяне 
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на трансграничния капацитет, и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност за 
развитие на ефективна конкуренция.

на трансграничния капацитет, и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки, за да бъде 
дадена възможност за развитие на 
ефективна конкуренция.

Or. es

Изменение 508
Lena Ek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Дейностите, предвидени в 
параграф 2, се извършват по 
целесъобразност при тясно 
сътрудничество със съответните 
национални органи и без да се 
нарушават специфичните им 
компетенции.

Or. en

Изменение 509
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да гарантира, че регионалният 
пазар на електроенергия се отразява 
от подходящи регулаторни 
структури, националните 
регулаторни органи на съответните 
държави-членки гарантират, че при 
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тясно сътрудничество с и под 
ръководството на Агенцията най-
малко следните регулаторни задачи се 
изпълняват по отношение на 
регионалните им пазари:-
а) хармонизация поне на 
съответното регионално равнище на 
всички технически и пазарни кодове 
за съответните оператори на 
преносни системи и други участници 
на пазара;
б) хармонизация на правилата, 
ръководещи управлението на 
претоварването и справедливото 
преразпределение на приходи и/или 
разходи за управление на 
претоварването между всички 
участници на пазара;
в) определяне на набор от точки или 
зони на свързване, които да служат за 
географски бази за създаване на 
локализационни сигнали и за 
разпределение, степенувано съобразно 
мощността;
д) правила, които гарантират, че 
собствениците и/или управителите 
на борса(и) за електроенергия, които 
експлоатират съответния общ 
регионален пазар, са напълно 
независими от собствениците и/или 
управителите на производствени 
активи.

Or. en

Обосновка

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market.  
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas .
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Изменение 510
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2a. Регулаторните органи сключват 
споразумения помежду си, с цел да се 
насърчава регулаторното 
сътрудничество.”

Or. en

Обосновка

This should encourage further cross-boarder regulation harmonisation.

Изменение 511
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2а. Регулаторните органи имат 
право да сключват споразумения с 
други регулаторни органи на ЕС, с цел 
да се насърчава регулаторното 
сътрудничество.”

Or. de

Обосновка

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
cooperation and consistency.
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Изменение 512
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2a. Регулаторните органи имат 
право да сключват споразумения с 
други регулаторни органи на ЕС, с цел 
да се насърчава регулаторното 
сътрудничество.”

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
cooperation and consistency

Изменение 513
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2б. За да гарантират, че 
интеграцията на регионалните 
пазари на електроенергия се отразява 
от подходящи регулаторни 
структури, националните 
регулаторни органи на съответните 
държави-членки гарантират, че при 
тясно сътрудничество с и под 
ръководството на Агенцията най-
малко следните регулаторни задачи се 
изпълняват по отношение на 
регионалните им пазари: -
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а) хармонизация поне на 
съответното регионално равнище на 
всички технически и пазарни кодове 
за съответните оператори на 
преносни системи и други участници 
на пазара;
б) хармонизация на правилата, 
ръководещи управлението на 
претоварването и справедливото 
преразпределение на приходите и/или 
разходите за управление на 
претоварването между всички 
участници на пазара;
в) определяне на набор от точки или 
зони на свързване, които да служат за 
географски бази за установяването на 
локализационни сигнали и за 
разпределение, степенувано съобразно 
мощността;
г) правила, които гарантират, че 
собствениците и/или управителите 
на борса(и) за електроенергия, които 
експлоатират съответния общ 
регионален пазар, са напълно 
независими от собствениците и/или 
управителите на производствени 
активи;
д) правила, които да гарантират, че 
пазарният дял на всеки оператор не 
надвишава 20% от съответния 
пазар.”

Or. en

Обосновка

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market.  
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas.
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Изменение 514
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията взема решения относно 
регулаторния режим за 
междусистемната инфраструктура, 
свързваща най-малко две държави-
членки:

3. Агенцията взема решения относно 
регулаторния режим за 
междусистемната инфраструктура, 
свързваща най-малко две държави-
членки или когато компетентните 
национални регулаторни органи не са 
постигнали споразумение относно 
подходящия регулаторен режим в 
рамките на шест месеца от датата, на 
която документацията е била предадена 
на последния от посочените 
регулаторни органи.

а) на основата на съвместно искане 
от компетентните национални 
регулаторни органи;
б) или когато компетентните 
национални регулаторни органи не са 
постигнали споразумение относно 
подходящия регулаторен режим в 
рамките на шест месеца от датата, на 
която документацията е била предадена 
на последния от посочените 
регулаторни органи.

Or. es

Обосновка

Las interconexiones tienen un valor supranacional y son de interés y competencia 
comunitaria, por ello la Agencia debe tener potestad de iniciar sus procedimientos de toma 
de decisión en tanto no exista acuerdo entre los Estados, 
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Изменение 515
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме насоки 
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да 
сътрудничат помежду си и с 
Агенцията и относно случаите, 
когато Агенцията става 
компетентният орган, който трябва 
да вземе решение за регулаторния 
режим за междусистемната 
инфраструктура, свързваща най-
малко две държави-членки. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

заличава се

Or. es

Обосновка

It needs to be clarified that the exception to article 8.1 will not mean the automatic creation of 
a differentiated ISO for each vertically integrated undertaking if requested in the framework 
of article 10.

Изменение 517
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме насоки 
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да сътрудничат 
помежду си и с Агенцията и относно 
случаите, когато Агенцията става 
компетентният орган, който трябва 
да вземе решение за регулаторния 
режим за междусистемната 
инфраструктура, свързваща най-
малко две държави-членки. Тези 
мерки, целящи изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

4. Комисията може да приеме насоки 
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да сътрудничат 
помежду си и с Агенцията. Тези мерки, 
целящи изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27а, параграф 3.

Or. en

Изменение 518
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме насоки
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да сътрудничат 
помежду си и с Агенцията и относно 
случаите, когато Агенцията става 
компетентният орган, който трябва да 
вземе решение за регулаторния режим 
за междусистемната инфраструктура, 
свързваща най-малко две държави-
членки. Тези мерки, целящи изменение 
на неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 

4. Комисията може да изменя насоките
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да сътрудничат 
помежду си и с Агенцията и относно 
случаите, когато Агенцията става 
компетентният орган, който трябва да 
вземе решение за регулаторния режим 
за междусистемната инфраструктура, 
свързваща най-малко две държави-
членки. Тези мерки, целящи изменение 
на неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
изменят в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
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член 27б, параграф 3. член 27б, параграф 3.

Or. de

Обосновка

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Изменение 519
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията предоставя становището 
си на регулаторния орган, който го е 
поискал, или съответно на Комисията, и 
на регулаторния орган, който е взел 
съответното решение, в срок от четири
месеца.

2. Агенцията предоставя становището 
си на регулаторния орган, който го е 
поискал, или съответно на Комисията, и 
на регулаторния орган, който е взел 
съответното решение, в срок от два
месеца.

Or. de

Обосновка

Shorter time limit.

Изменение 520
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22д – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
настоящия член. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Изменение 521
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган,
националния орган за защита на 
конкуренцията и Комисията за срок от 
най-малко пет години данните, 
свързани с всички сключени сделки с 
договори за доставка на електроенергия 
и с електроенергийни деривати с 
клиенти на едро и оператори на 
преносни системи.

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
националния орган за защита на 
конкуренцията и Комисията за срок от 
най-малко пет години необходимите 
данни, свързани с всички сключени 
сделки с договори за доставка на 
електроенергия и с електроенергийни 
деривати с клиенти на едро и оператори 
на преносни системи.
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Or. de

Обосновка

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Изменение 522
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган,
националния орган за защита на 
конкуренцията и Комисията за срок от 
най-малко пет години данните, свързани 
с всички сключени сделки с договори за 
доставка на електроенергия и с 
електроенергийни деривати с клиенти 
на едро и оператори на преносни 
системи.

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
националния орган за защита на 
конкуренцията и Комисията за срок от 
най-малко пет години данните, свързани 
с всички сключени сделки с договори за 
доставка на електроенергия и с 
електроенергийни деривати с клиенти 
на едро и оператори на преносни 
системи.

Or. de

Обосновка

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.
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Изменение 523
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните съдържат подробности за 
елементите на съответната сделка като 
срок, условия за доставка и плащане, 
количеството, датите и часовете на 
изпълнението, цените и начините за 
идентифициране на съответния купувач 
на едро, както и определени 
подробности относно всички открити 
позиции по договори за доставка на 
електроенергия и по електроенергийни 
деривати.

2. Данните могат да съдържат 
подробности за елементите на 
съответната сделка като срок, условия за 
доставка и плащане, количеството, 
датите и часовете на изпълнението, 
цените и начините за идентифициране 
на съответния купувач на едро, както и 
определени подробности относно 
всички открити позиции по договори за 
доставка на електроенергия и по 
електроенергийни деривати.

Or. de

Обосновка

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Изменение 524
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните съдържат подробности за 
елементите на съответната сделка като 
срок, условия за доставка и плащане, 
количеството, датите и часовете на 
изпълнението, цените и начините за 

2. Данните могат да съдържат 
подробности за елементите на 
съответната сделка като срок, условия за 
доставка и плащане, количеството, 
датите и часовете на изпълнението, 
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идентифициране на съответния купувач 
на едро, както и определени 
подробности относно всички открити 
позиции по договори за доставка на 
електроенергия и по електроенергийни 
деривати.

цените и начините за идентифициране 
на съответния купувач на едро, както и 
определени подробности относно 
всички открити позиции по договори за 
доставка на електроенергия и по 
електроенергийни деривати.

Or. de

Обосновка

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Изменение 525
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши 
да предостави на участниците на 
пазара елементи от тази 
информация при условие, че не издава 
чувствителна търговска информация 
за конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки. Настоящият 
параграф не се прилага по отношение 
на информацията за финансови 
инструменти, които попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
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the relevant guidelines.

Изменение 526
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши 
да предостави на участниците на 
пазара елементи от тази 
информация при условие, че не издава 
чувствителна търговска информация 
за конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки. Настоящият 
параграф не се прилага по отношение 
на информацията за финансови 
инструменти, които попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Изменение 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши 
да предостави на участниците на 
пазара елементи от тази 
информация при условие, че не издава 
чувствителна търговска информация 
за конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки. Настоящият 
параграф не се прилага по отношение 
на информацията за финансови 
инструменти, които попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

This new article should propose general rules on record keeping. It should not go as to 
prescribe that all data must be at disposal of all authorities that can possibly decide to 
publish them. Actually commercially sensitive data must only be provided in case the antitrust 
authorities start a proceeding. A clear distinction should be drawn between record keeping 
and sending and publication of information.

Изменение 528
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши да 
предостави на участниците на пазара 
елементи от тази информация при 
условие, че не издава чувствителна 
търговска информация за конкретни 
играчи на пазара или конкретни сделки. 
Настоящият параграф не се прилага по 
отношение на информацията за 
финансови инструменти, които попадат 
в обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

3. С оглед подобряване на общите 
разпоредби за прозрачност, 
регулаторният орган може да реши да 
предостави на участниците на пазара 
елементи от информацията, която се 
съхранява на нейно разположение от 
предприятията за доставка, при 
условие че не издава чувствителна 
търговска информация за конкретни 
играчи на пазара или конкретни сделки 
Настоящият параграф не се прилага по 
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отношение на информацията за 
финансови инструменти, които попадат 
в обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

Or. en

Обосновка

There should be greater clarity as to the nature and purpose of the release of information 
gathered by the regulatory authority, in order to avoid any possible discretionary or even 
discriminatory treatment by the NRA in the disclosure of information.

Изменение 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши 
да предостави на участниците на 
пазара елементи от тази информация 
при условие, че не издава чувствителна 
търговска информация за конкретни 
играчи на пазара или конкретни сделки. 
Настоящият параграф не се прилага 
по отношение на информацията за 
финансови инструменти, които 
попадат в обхвата на Директива 
2004/39/ЕО.

3. Регулаторният орган докладва 
относно резултатите от своите 
разследвания или своето искане към
участниците на пазара, като 
същевременно гарантира, че не издава 
чувствителна търговска информация за 
конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки

Or. en

Обосновка

To ensure that there is always transparency in decision making while at the same time 
commercial confidentiality is respected, paragraph 3 needs to be amended.
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Изменение 530
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

 The powers proposed here by the Commission to issue guidelines through the regulatory 
procedure with scrutiny significantly curb the rights of the European Parliament and should 
be rejected.

Изменение 531
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 

заличава се
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съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Изменение 532
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Изменение 533
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12

Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

This authorisation for guidelines is not necessary, as it is not clear how these details could be 
established under a comitology procedure.
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Изменение 534
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, както и 
формата и съдържанието на данните, 
които се съхраняват. Тези мерки, 
целящи изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да изменя насоките, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, както и 
формата и съдържанието на данните, 
които се съхраняват. Тези мерки, 
целящи изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се изменят в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

Or. de

Обосновка

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Изменение 535
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12

Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на сделките на 
предприятията за доставка с 

заличава се
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електроенергийни деривати с 
клиенти на едро и оператори на 
преносни системи настоящият член 
се прилага едва след като Комисията 
приеме насоките, посочени в параграф 
4.

Or. de

Обосновка

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Изменение 536
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на сделките на 
предприятията за доставка с 
електроенергийни деривати с 
клиенти на едро и оператори на 
преносни системи настоящият член 
се прилага едва след като Комисията 
приеме насоките, посочени в параграф 
4.

заличава се

Or. de

Обосновка

The records to be kept form economically  sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.
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Изменение 537
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на сделките на 
предприятията за доставка с 
електроенергийни деривати с 
клиенти на едро и оператори на 
преносни системи настоящият член 
се прилага едва след като Комисията 
приеме насоките, посочени в параграф 
4.

заличава се

Or. en

Обосновка

Since Article 22f para 2 describes sufficiently clear the data to be kept in record, no further 
specification by guidelines is required.

Изменение 538
Christian Ehler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на сделките на 
предприятията за доставка с 
електроенергийни деривати с клиенти 
на едро и оператори на преносни 
системи настоящият член се прилага 
едва след като Комисията приеме
насоките, посочени в параграф 4.

5. По отношение на сделките на 
предприятията за доставка с 
електроенергийни деривати с клиенти 
на едро и оператори на преносни 
системи настоящият член се прилага 
едва след като се приемат насоките, 
посочени в параграф 4..

Or. de
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Обосновка

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Изменение 539
Britta Thomsen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22е а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 22eа
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 22в, параграф 3, буква б), 
националните регулаторни органи 
могат да налагат на ползватели на 
мрежата, за които е определено, че 
притежават значителна пазарна 
мощ, както е посочено в член 22з:
а) задължения за гарантиране на 
прозрачност във връзка с 
публикуването на конкретна 
информация като счетоводна 
информация, технически 
спецификации, конкретни данни за 
договори за продажба, ред и условия на 
доставката и достъпа до услуги и 
цени;
б) ако ползвателят на мрежата 
дискриминира своите договарящи 
страни по отношение на едни и същи 
сделки, националният регулаторен 
орган може да наложи задължение за 
предоставяне на равно третиране 
като, по-специално, отмяна на всички 
съществени договорни разпоредби, 
които се считат за 
дискриминационни, включително 
цени, крайни срокове за плащане, 
дискриминационни условия и методи 
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на покупко-продажба, и изключване 
на всички договорни клаузи, които 
обвързват сключването на договора с 
поемане на задължение, което поради 
своя характер, или съпоставено с 
обичайните договорни практики, не 
съставлява част от предмета на 
договора;
в) ако липсата на ефективна 
конкуренция означава, че ползвателят 
на мрежата би могъл да поддържа 
цените на изключително ниско или 
високо ниво, националните 
регулаторни органи могат да 
наложат задължения, свързани с 
временни проверки на цените, 
включително задължения, според 
които цените трябва да бъдат 
обвързани с разходите и 
задълженията относно системи за 
осчетоводяване на разходите и 
ценообразуване. При налагане на 
задължението за използване на 
отразяващи разходите механизми на 
ценообразуване, проверките на цените 
се основат на разходите, извършени 
от ползвателя на мрежата, във 
връзка с производството и 
инвестициите, включително 
подходяща възвръщаемост на подобни 
инвестиции при нормални стопански 
условия. 
2. Националните регулаторни органи 
могат да забранят на ползвателите 
на мрежата, които разполагат със 
значителна пазарна мощ на пазара, 
посочена в член 22з, параграф 1, и след 
като са спазили процедурите, 
предвидени в член 22з:
а) да начисляват прекомерно високи 
цени на конкурентите си от свързани 
предприятия или предприятия, които 
съставляват част от вертикално 
интегрирано предприятие, както е 
определено в член 2;
б) да определят необосновано ниски 
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цени в сравнение с цените, 
начислявани от ефективни 
конкуренти;
в) да проявяват неуместно 
предпочитание към дадени клиенти; 
или
г) да предлагат безоснователно 
пакети от услуги.
3. Предоставя се механизъм на 
обжалване, без да се засяга 
упражняването на правата на 
обжалване съгласно общностното и 
националното законодателство. 
Обжалването няма суспензивно 
действие.“

Or. en

Обосновка

In case a national regulator finds that the market of electricity is dominated by one or more 
system users, they should be able to impose measures which ensure the market brings benefits 
to the final users, while at the same time becoming more competitive. At the same time, an 
appeal mechanism should be provided for.

Изменение 540
Britta Thomsen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/EО
Член 22еб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 22еб
1. За да се насърчи ефективна 
конкуренция на пазара на 
електроенергия и газ, с цел да се 
избегне злоупотреба с господстващо 
положение и да се защитят 
интересите на ползвателите, 
националните регулаторни органи 
извършват анализ на пазара за 



AM\714963BG.doc 57/84 PE404.530v01-00

BG

клиентите на едро, крайните 
потребители и спомагателните 
услуги, за да се определи степента на 
ефективна конкуренция на 
съответния пазар.
2. Ако конкуренцията на всеки от 
определените пазари не е ефективна 
по отношение на целите, изложени в 
член 1, националните регулаторни 
органи анализират дали ползвателят 
на мрежата е в положение, 
еквивалентно на господстващо, 
тоест положение на икономическа 
мощ, която му дава възможност да 
предприема съществени действия, 
независимо от неговите конкуренти, 
клиенти и в крайна сметка 
потребители. Националните 
регулаторни органи публикуват 
заключенията от своите анализи на 
официалния си уебсайт.
3. В процеса на определяне на 
ползвателите на мрежата със 
значителна пазарна мощ и без да се 
засяга общностното право, 
националните регулаторни органи 
вземат под внимание:
а) присъствието на оператор на 
ползвателя на мрежата в географския 
регион на даден пазар и в тясно 
свързаните пазари, където връзките
между двата пазара са такива, че 
позволяват пазарната мощ, 
притежавана от единия пазар, да 
бъде привлечена към другия пазар, 
като по този начин се засилва 
пазарната мощ на въпросния 
оператор;
б) размера на ползвателя на мрежата 
и неговия пазарен дял;
б) обхвата на дейностите на 
ползвателя на мрежата и 
контролираните от него дружества и 
на дейностите на дружеството, 
контролиращо ползвателя на 
мрежата, вертикалната интеграция 
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и уникалните характеристики на 
определените пазари по отношение 
на връзките, диверсификацията на 
продуктите и обхвата на стоките и 
услугите, предлагани в пакети;
г) съществуването на бариери за 
навлизането, растежа и 
разрастването на пазара;
д) липсата или ниското ниво на 
компенсиране на покупателната 
способност;
е) липсата на потенциална 
конкуренция;
ж) икономиите от мащаба и 
дейността.
4. Не по-късно от 2 години след 
влизане в сила на Директива .../... за 
изменение на Директива 2003/54/ЕО 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на електроенергия
и на всеки 3 години от предходния 
преглед, националните регулаторни 
органи извършват пазарен анализ на 
съответните пазари. Всеки оператор 
на система може да поиска анализ на 
пазара на ранен етап, ако условията 
на конкуренция на съответния пазар 
са се променили значително след 
последния анализ на пазара и ако 
заключенията, посочени в параграф 2, 
са били публикувани преди повече от 
една година. Отказът да се извърши 
допълнителен анализ на пазар трябва 
да е надлежно обоснован.

Or. en

Обосновка

The electricity sector in the European Union is prone to competition problems given the high 
level of concentration, the vertical integration and the complexity of the offers. Furthermore, 
structural features of the sector –natural monopoly and the fact that investments are only 
changing these features in 10 years time make it necessary to allow regulators to intervene in 
the short time. In parallel with the telecoms sector, regulators should be able to analyze the 
market and to determine whether or not a system user enjoys a position of dominance.
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Изменение 541
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 13а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В член 26 се добавя следният 
параграф:
„2a. Държавите-членки могат да 
освободят промишлените зони от 
разпоредбите на настоящата 
директива (глави III, IV, V, VI и VII). 
Принципът на достъп на трети 
страни не се засяга от такива 
дерогации. Освен това дерогациите не 
могат да засягат задачата на 
обществените разпределителни 
системи.”

Or. xm

(Adds new paragraph 2 a to article 26 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

Special rules should be possible for industrial sites, as this relates primarily to use by 
industrial consumers within this sector.

Изменение 542
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 13а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В член 26 се добавя следният 
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параграф:
„2a. Държавите-членки могат да 
освободят промишлените зони от 
разпоредбите на настоящата 
директива (глави III, IV, V, VI и VII).
Принципът на достъп на трети 
страни не се засяга от такива 
дерогации. Освен това дерогациите не 
могат да засягат задачата на 
обществените разпределителни 
системи.“

Or. en

(Добавя се нов параграф 2а към член 26 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations on the operation of the grid in all Member States. EU legislation should formally 
enable Member States to provide derogations for industrial sites to ensure legal certainty. 
The differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This does not compromise the rights of end 
consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end consumers supplied 
from industrial sites.

Изменение 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14а (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 28 – параграф 1 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В член 28, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„за) механизмите, чрез които 
държавите-членки вземат предвид 
всички екологични разходи при 
определяне на цените на 
електроенергията, а не само 
свързаните с изменението на 
климата, както и последиците от 
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тях за избора на гориво.“

Or. en

(Добавя се нова буква към член 28, параграф 1 от Директива 2003/54/EО)

Обосновка

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

Изменение 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14б (нова)
Директива 2003/54/EО
Член 28 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) В член 28, параграф 3, алинея 
трета се заменя със следния текст:
„До [датата на транспониране плюс 
пет години] Комисията преразглежда 
разпоредбите относно отделянето на 
преносните системи и тяхното 
въздействие върху функционирането 
на вътрешния пазар за 
електричество. По-специално, тя 
разглежда до каква степен 
възможността за ефективно и 
ефикасно отделяне, посочена в член 
8в, е доказала своя успех за 
гарантирането на лоялна и 
ефективна конкуренция на 
вътрешния пазар за електричество. 
Комисията представя заключенията 
от този преглед в рамките на 
доклада, посочен в параграф 1.
Докладът разглежда по-специално 
необходимостта Комисията да 
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предложи изменения на настоящата 
директива и дали член 8 трябва да 
стане задължителен за всички 
държави-членки, за да се гарантира 
лоялна и ефективна конкуренция на 
вътрешния пазар за електричество.
Заключението за това дали е 
необходимо изменение или не се 
придружава от подробно изложение 
на причините. При необходимост
докладът се придружава от 
законодателно предложение.“

Or. en

(Замества член 28, параграф 3, алинея 3 от Директива 2003/54/ЕО)

Обосновка

This change asks the Commission to conduct a thorough review procedure of the impact of 
the unbundling provisions and in particular the success of effective and efficient unbundling. 
The Commission is asked to submit a report on the review and to propose, where appropriate, 
the necessary changes to the Directive in case effective and efficient unbundling proves to be 
insufficient.

Изменение 545
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14в (нова)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква a) – уводна част и тирета 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Приложение А, буква а), тирета 
първо и второ се изменя, както 
следва:
„а) имат право да сключват договор 
със своя доставчик на електроенергия 
и, при необходимост, с оператора на 
разпределителна система, в който,
при необходимост, за всеки вид 
договор се посочва:
- име и адрес на дружеството;



AM\714963BG.doc 63/84 PE404.530v01-00

BG

- предоставяните услуги, 
предложеното ниво на търговско и 
техническо качество на услугите, 
както и времето за започване 
предоставянето на услугата;”

Or. de

Обосновка

With regard to the second indent: the quality of supply is a basic right in a competitive 
market. It should however already be clear here that 'quality' should refer both to commercial 
and technical standards (to be later defined at the most appropriate level). 'Initial connection' 
is  actually a very marginal issue – it means the first time a new site is linked to the 
distribution network.

Изменение 546
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14в (нова)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква a) – уводна част и тирета 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) В приложение А, буква а), тире 
първо и второ се заменят със следния 
текст:
а) имат право да сключват договор 
със своя доставчик на електроенергия 
и освен това с оператора на 
разпределителна система, където по 
целесъобразност за всеки вид договор 
се посочва:
- името и адреса на дружеството;
- предоставяните услуги, 
предложеното ниво на търговско и 
техническо качество на услугите, 
както и времето за започване 
предоставянето на услугата;

Or. en
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Обосновка

This amendment serves to clarify and define some terms that have been revealed to be unclear 
in practice. “Service quality” in itself should clarify that quality should refer both to 
commercial and technical standards (to be later defined at the most appropriate level). 
“Initial connection” actually refers to a very marginal issue – that is the first time a newly
build site is linked to the distribution network.

Изменение 547
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14в (нова)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква a) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) В приложение A, буква а), тире 2 
се заменя със следния текст:
„- предоставяните услуги, 
предложеното ниво на търговско и 
техническо качество на услугите, 
както и времето за започване 
предоставянето на услугата;“

Or. en

(Промяна на формулировката на приложение А, параграф а), тире 2 от Директива 
2003/54/ЕО)

Обосновка

“Service quality levels” should be specified as pertaining both to commercial and to technical 
standards. "The time for the initial connection” is too narrow a standard and should be 
broadened to all cases of connection.
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Изменение 548
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Article 1 – point 14 d (new)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14г) Приложение А, буква в) се заменя 
със следния текст:
„в) получават прозрачна независима 
информация, основаваща се на общи 
критерии, за приложимите цени и 
тарифи и за стандартен ред и 
условия по отношение на достъпа и 
ползването на електроенергийни 
услуги на национално и общностно 
равнище;“

Or. en

(Промяна на формулировката на параграф в) от приложение А към Директива 
2003/54/ЕО)

Изменение 549
Fiona Hall

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14д (нова)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14д) Приложение А, буква г) се заменя 
със следния текст:
„г) са получили широк набор от 
начини на плащане, така че 
уязвимите потребители да не бъдат 
дискриминирани, като те включват 
предплатени електромери и тарифни 
калкулатори без такса, когато това е 
приложимо. Всяка разлика в 
сроковете и условията трябва да 
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отразява разходите за доставчика 
при различните системи на плащане 
и не трябва да бъде 
непропорционална. Общите условия 
трябва да бъдат справедливи и 
прозрачни. Те трябва да са 
формулирани ясно и разбираемо. 
Потребителите трябва да бъдат 
защитени срещу нелоялни или 
подвеждащи методи на продажба, 
включително наложени от търговеца 
на електроенергия извъндоговорни 
бариери;“

Or. en

(Същата формулировка като буква г) от приложение А към Директива 2003/54/ЕО), 
като се добавят нови елементи)

Изменение 550
Mary Honeyball

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14д (нова)
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14д) Приложение А, буква г) се заменя 
със следния текст:
„г) са получили широк набор от 
начини на плащане, така че 
уязвимите потребители да не бъдат 
дискриминирани. Общите условия 
трябва да бъдат справедливи и 
прозрачни. Те трябва да са 
формулирани ясно и разбираемо. 
Потребителите трябва да бъдат 
защитени срещу нелоялни или 
подвеждащи методи на продажба, 
включително наложени от търговеца 
на електроенергия извъндоговорни 
бариери;“
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Or. en

(Промяна на формулировката на буква г) от приложение А към Директива 
2003/54/ЕО)

Обосновка

Vulnerable customers in particular need to be protected from payment methods that put them 
at an unfair disadvantage.

Изменение 551
Ján Hudacký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до 
тези данни на всяко предприятие с 
лиценз за доставка. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците 
и потребителите получават достъп 
до тях. За тази услуга не може да се 
начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

з) лесно могат да преминат към нов 
доставчик. Държавите-членки 
гарантират, че клиентите имат 
достъп до данните, необходими за 
ефективно прехвърляне на клиенти и 
могат да предоставят достъп до 
тези данни на всяко предприятие с 
лиценз за доставка. За тази услуга не 
се начислява допълнителна такса.
Страната, отговаряща за управлението 
на данните, изпълнява всички разумни 
искания за предоставяне на данни 
пряко на предприятието, оправомощено 
от клиента. Държавите-членки 
гарантират, че съществува 
съгласувана спецификация на 
данните, необходими за 
осъществяване на ефективно 
прехвърляне на клиенти, определен 
процес на прехвърляне на клиенти, 
както и предоставяне на тези данни 
по искане на клиента. Доставчикът 
съхранява като минимум точни 
месечни данни за използване, получени 
чрез „интелигентни“ електромери. 
Държавите-членки гарантират, че 
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инсталирането на интелигентните 
електромери ще бъде приключено 
възможно най-скоро, но не по-късно 
от 2020 г. Получените по този начин 
данни следва да се предоставят на 
клиента при поискване, в разбираем 
вид и на цена, отразяваща 
предоставената услуга.

Or. en

Изменение 552
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до 
тези данни на всяко предприятие с 
лиценз за доставка. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

з) лесно могат да преминат към нов 
доставчик. Когато процесът на смяна 
изисква информация относно 
мястото за доставка, измервателни 
данни или стандартен профил на 
потребление, държавите-членки 
гарантират, че те се предоставят 
безплатно на всяко предприятие, 
оправомощено да има достъп до 
такива данни. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието.

Държавите-членки гарантират, че 
съществува съгласувана форма на 
данните и процедурата, по която 
доставчиците и при необходимост
потребителите получават достъп до тях. 
За тази конкретна услуга не може да се 
начисляват изрична допълнителна
такса на потребителите.
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Or. en

Обосновка

Amendment focuses on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier, rather than on requiring systems to give the customer such 
data.  In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ 
bills.  Textual change is to clarify intention.

Изменение 553
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз 
за доставка. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се 
начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без такса по сделката
да предоставят достъп до тези данни на 
всеки доставчик. Страната, отговаряща 
за управлението на данните, е длъжна 
да удовлетворява всички обосновани 
искания относно такива данни.
Държавите-членки определят формата 
на данните и процедурата, по която 
доставчиците и потребителите 
получават достъп до тях. 
Регулаторните органи признават 
всички разходи, направени във връзка с 
тази услуга.

Or. de

Обосновка

All requests for data should be justified. Efforts must also be made to ensure that the high IT 
and accounting system costs engendered are recognised.
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Изменение 554
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до 
тези данни на всяко предприятие с 
лиценз за доставка. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

з) лесно могат да преминат към нов 
доставчик. Когато процесът на смяна 
изисква информация относно 
мястото за доставка, измервателни 
данни или стандартен профил на 
потребление, държавите-членки 
гарантират, че те се предоставят 
безплатно на всяко предприятие, 
оправомощено да има достъп до 
такива данни. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
гарантират, че съществува 
съгласувана форма на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
при необходимост потребителите 
получават достъп до тях. За тази 
конкретна услуга не може да се 
начисляват изрична допълнителна
такса на потребителите.

Or. en

Обосновка

Amendment focusing on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier. Suppliers do not necessarily have to be licensed, and while it is 
the new supplier that generally needs the metering information, switching systems may 
require the data to be passed to duly authorised third-party metering companies, rather than 
the supplier. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to 
customers’ bills.
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Изменение 555
Hannes Swoboda

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз 
за доставка. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко оправомощено 
предприятие за доставка. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

In some countries such as Austria, suppliers do not require a license for the exercise of their 
activity.

Изменение 556
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 

заличава се
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съответните разходи. За тази услуга 
не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. de

Обосновка

Monthly invoicing can only be presented after an appropriate transitional period. Given that 
remote electronic metering has not yet been introduced everywhere, monthly invoicing will 
multiply accounting costs by twelve. This would lead to significantly higher costs for the final 
consumer and would deny market access to new suppliers who are already operating on tight 
margins.

Изменение 557
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга 
не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

заличава се

Or. de

Обосновка

Until such time as remote electronic metering has been introduced everywhere, monthly 
invoicing will multiply accounting costs by twelve. This would lead to significantly higher 
costs for the final consumer and would deny market access to new suppliers who are already 
operating on tight margins. Monthly invoicing can therefore only be presented after an 
appropriate transitional period.
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Изменение 558
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 
разходи на потребителите.

и) биват надлежно информирани за 
действителното потребление на 
електроенергия и съответните разходи 
достатъчно често, за да им се даде 
възможност да регулират своето 
собствено потребление на 
електроенергия. Разходната 
ефективност за тези мерки се 
отчита с необходимото внимание. За 
тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

The text of the Annex should stay in line with the 2006/32/EC Energy Efficiency and Energy 
Services Directive. The text proposed by the Commission would mean inadequate costs.

Изменение 559
Ján Hudacký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 

и) редовно биват надлежно 
информирани за действителното им 
потребление на газ/електроенергия и 
съответните цени. За тази конкретна
услуга не може да се начисляват 
изрична допълнителна такса на 
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разходи на потребителите. потребителите.

Or. en

Изменение 560
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Annex A – point (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 
разходи на потребителите.

и) биват надлежно информирани за 
действителното потребление на 
електроенергия и съответните разходи 
достатъчно често, за да им се даде 
възможност да регулират своето 
собствено потребление на 
електроенергия. Разходната 
ефективност за тези мерки се 
отчита с необходимото внимание. За 
тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Suggestion adding the following sentence: "The information shall be given by using a 
sufficient time frame, which takes account of the capability of customer's metering equipment 
and the electricity product in question."

Изменение 561
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 
разходи на потребителите.

и) редовно биват надлежно 
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните цени. Регулаторните 
органи признават всички разходи, 
направени във връзка с тази услуга.

Or. de

Обосновка

Whilst consumers should be regularly informed of consumption and prices, there is no reason 
to stipulate a specific time frame for providing the information. A general changeover to 
smart metering requires a proper framework; there is, for example, a need to ensure 
appropriate lead times and that the costs engendered are recognised as network costs and 
reflected in the network tariffs.

Изменение 562
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 
разходи на потребителите.

и) биват надлежно информирани за 
действителното им потребление на 
електроенергия и съответните разходи 
достатъчно често, за да им се даде 
възможност да регулират своето 
собствено потребление на 
електроенергия. За тази конкретна
услуга не може да се начисляват 
изрична допълнителна такса на 
потребителите.

Or. en
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Обосновка

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions.

Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive. In a 
competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ bills. 
Textual change is to clarify intention.

Изменение 563
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват надлежно
информирани за действителното 
потребление на електроенергия и 
съответните разходи. За тази услуга не 
може да се начисляват допълнителни 
разходи на потребителите.

и) биват надлежно информирани за 
действителното им потребление на 
електроенергия и съответните разходи 
достатъчно често, за да им се даде 
възможност да регулират своето 
собствено потребление на 
електроенергия. За тази конкретна
услуга не може да се начисляват 
изрична допълнителна такса на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions. 
Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive.  The 
wording should therefore be closely aligned with ESD to avoid overlapping/conflicting 
requirements in this area.
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Изменение 564
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
процесът продължава не повече от 
един месец от момента, когато 
цялата необходима информация е 
предоставена и договорът между 
потребителя и новия доставчик е 
сключен, до действителната дата на 
смяната.

Or. en

Обосновка

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Изменение 565
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват не 

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
процесът продължава не повече от 
един месец от момента, когато 
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по-късно от един месец след последната 
доставка от предишния доставчик.

цялата необходима информация е 
предоставена и договорът между 
потребителя и новия доставчик е 
сключен, до действителната дата на 
смяната. Отношенията на даден клиент 
с предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.

Or. en

Обосновка

One of the most important indicators of a competitive and efficient energy market is the ease 
of the switching process for customers. This is why it is important to have a definite time limit 
to the switching process.

Изменение 566
Ján Hudacký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.

й) могат без да се засягат 
разпоредбите на съществуващи 
договори за доставка и частни мрежи 
(нестандартни мрежи) да сменят 
доставчика си по всяко време на 
годината. Държавите-членки следва да 
гарантират, че са създадени насоки, 
основаващи се на най-добрите 
практики, за разумно време между 
прехвърлянето и издаването на 
крайната сметка.

Or. en



AM\714963BG.doc 79/84 PE404.530v01-00

BG

Изменение 567
Jan Březina

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
клиентът има право да получи 
последната фактура не по-късно от 
три месеца след последната доставка 
от предишния доставчик.

Or. en

Обосновка

The text of the Annex should stay in line with the 2006/32/EC Energy Efficiency and Energy 
Services Directive. The text proposed by the Commission would mean inadequate costs.

Изменение 568
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прехвърлят не 
по-късно от два месеца след последната 
доставка от предишния доставчик.

Or. en
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Обосновка

The requirement should be relaxed to recognise the old supplier’s dependence for the closing 
meter reading on the distribution company/new supplier and on industry processes.

Изменение 569
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15 
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йа) отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват 
не по-късно от един месец след 
последната доставка от предишния 
доставчик.“

Or. en

Обосновка

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Изменение 570
Robert Goebbels

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 15
Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) имат достъп до служба за 
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предоставяне на безплатни 
обективни консултации въз основа 
случай по случай относно мерките за 
енергийна ефективност и най-
подходящия доставчик и начини на 
плащане, които да задоволяват 
техните потребности.

Or. en

Изменение 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отклонение от алинея първа и 
втора от настоящия параграф 
разпоредбите на новия член 7а се 
прилагат от деня на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

In derogation from the first and second sub-paragraph of this paragraph, the provisions of 
new Article 7a shall apply from the same day as this Directive enters into force.

Изменение 572
Giles Chichester

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки отменят 
всички законови, подзаконови и 
административни разпоредби, които 
възпрепятстват всички предприятия 
за природен газ, регулаторни или други 
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органи да спазват своите задължения 
или да изпълняват своите 
правомощия или задължения съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities maybe unable to exercise their legitimate powers or duties under this 
Directive because of national legislation. Artificially low regulated tariffs, which are 
generally enshrined in national law, may prevent the national regulatory authority from 
ensuring no cross-subsidies, and national law may prevent particular measures (e.g. 
auctioning of gas capacity) in certain Member States. Implementation also entails removal of 
such obstacles to effective competition.  

Изменение 573
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато дадено юридическо лице 
под контрола на държавата участва 
пряко или косвено в придобиването на 
части от вертикално интегрирано 
предприятие, цената по отношение 
на договарянето на подобна сделка се 
съобщава на Комисията. Подобна 
нотификация включва удостоверяване 
на основната стойност на активите 
от международно дружество за одит. 
Комисията използва тази 
информация единствено за да 
упражнява контрол над държавните 
помощи.

Or. en

Обосновка

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.
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Изменение 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно формалното и 
практическото прилагане на 
настоящата директива във всяка 
държава-членка.“

Or. en

Обосновка

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.

Изменение 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Въз основа на обществени 
консултации и разисквания с 
компетентните органи и след 
получаване на становището на 
Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори, и шест 
години след влизане в сила на 
настоящата директива, Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно това дали е 
желателно да се запази или измени 
настоящата директива. Няколкото 
варианта за преструктуриране на 
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електроенергийните дружества, 
предвидени в членове 8а до 8г, 10 и 10б 
от Директива 2003/54/ЕО, се 
проверяват, по-специално по 
отношение на ефективността на 
тяхното въздействие върху достъпа 
до мрежата и необходимите 
инвестиции.

Or. en

Обосновка

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.
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