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Изменение 275
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2003/55/EО
Член 10 – параграф 2a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2a. Чувствителната търговска 
информация се определя посредством 
обективни и прозрачни критерии."

Or. en

Обосновка

Transparency within the internal gas market is beneficial when it fits the purpose of 
supporting a functioning market. Any additional data sharing requirements should respect the 
confidentiality of business sensitive information and not contravene competition law.

Изменение 276
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 12 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) В член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. Всеки оператор на 
разпределителна система отговаря за 
осигуряването  на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене на 
доставки на газ, както и за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието в пазарни условия на 
една сигурна, надеждна и ефективна 
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преносна система в съответната 
област, като се съобразява надлежно 
с околната среда и насърчава 
енергийна ефективност."

Or. en

Обосновка

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.

Изменение 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 12 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) В член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:
"1. Всеки оператор на 
разпределителна система отговаря за 
осигуряването  на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене на 
доставки на газ, както и за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието в пазарни условия на 
една сигурна, надеждна и ефективна 
преносна система в съответната 
област, като се съобразява надлежно 
с околната среда и насърчава 
енергийна ефективност."

Or. en

(Изменя съществуващия параграф 1 от член 12 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.
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Изменение 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 12 – параграф 5a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б) В член 12 се добавя следният 
параграф:
„5a. Следва да се вземат подходящи 
мерки, за да се гарантира, че 
персоналът и ръководството на 
операторите на разпределителни 
системи нямат личен интерес от 
повишаване на потреблението на 
енергия."

Or. en

(Прибавяне на нов параграф след параграф 5 от член 12 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Staff in the DSOs should be interested in energy efficiency and should not be rewarded for 
any increase in consumption levels in their distribution zone.

Изменение 279
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 2 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В параграф 2, втората алинея 
заменя със следния текст:
"Държавите-членки могат да решат 
да не прилагат параграфи от 1 до 3
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към интегрирани предприятия за 
природен газ, които обслужват по-
малко от 100 000 свързани клиенти."

Or. en

(Изменя формулировката на параграф 2, алинея втора от член 13 от Директива 
2003/55/ЕО)

Обосновка

The minimum threshold has been applicable to the entire clause and should continue to do so. 
The wording should make that clear by explicitly including new paragraphs.

Изменение 280
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

NRAs should take the responsibility for overseeing the unbundling provisions for Distribution 
System Operators to ensure the independence of the DSO.

Изменение 281
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

In view of the cost-benefit ratio, it seems excessive to demand the creation of separate brands 
for network and distribution.
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Изменение 282
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

As core provisions of the liberalisation of energy markets, the unbundling provisions cannot 
be subject to an amendment through guidelines. That is also underlined by the fact that the 
Commission’s competence to adopt such guidelines would entitle the Commission to interfere 
with company law.
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Изменение 283
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.



PE404.544v01-00 10/116 AM\715225BG.doc

BG

Изменение 284
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 
Parliament, thus removing essential decisions on the form of the internal market in energy 
from the scope of the democratic legislative procedure. Given that the outcome of a 
comitology procedure may have very wide-ranging consequences, and that such essential 
provisions affect the substance of the unbundling rules to which transmission network 
operators are subject, this should be rejected on principle.
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Изменение 285
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Such far-reaching powers for the Commission to issue guidelines concerning distribution 
system operators by introducing the regulatory procedure with scrutiny would be 
undemocratic and should therefore be rejected.
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Изменение 286
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква ва) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва). Добавя се следният параграф 4а:

„4a. Държавите-членки решават по 
свое усмотрение дали да прилагат 
параграфи 1 - 4 към интегрирани 
предприятия за природен газ, 
обслужващи по-малко от 100 000 
свързани клиенти или изолирани 
мрежи.“

Or. de

Обосновка

In the past the ‘de minimis’ rule applied to the whole article and was therefore placed in the 
last paragraph.

Изменение 287
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква ва) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва). Добавя се следният параграф 4а:

„4a. Държавите-членки могат да 
решат да не прилагат параграфи 1 - 4 
към интегрирани предприятия за 
природен газ, обслужващи по-малко 
от 100 000 свързани клиенти или 
изолирани мрежи.“
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Or. de

Обосновка

The Member States should have the discretion to exclude smaller distribution networks from 
the provisions of this directive.

Изменение 288
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2003/55/EО
Член 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не може да 
възпрепятства дейността на 
комбиниран оператор на преносна 
система, система за ВПГ, система за 
съхранение и разпределителна система 
при условие, че същият отговаря по 
отношение на всяка от дейностите си на 
приложимите разпоредби на член 7, 
член 9а и член 13, параграф 1.

Настоящата директива насърчава, като 
най-ефективно решение, 
гарантиращо ефективния достъп на 
трети страни, дейността на 
комбиниран оператор на преносна 
система, система за ВПГ, система за 
съхранение и разпределителна система 
при условие, че същият отговаря по 
отношение на всяка от дейностите си на 
приложимите разпоредби на член 7, 
член 9а и член 13, параграф 1. Във всяка 
държава-членка се създава 
комбиниран оператор на система за 
пренос,  ВПГ и съхранение. 

Or. en

Изменение 289
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2003/55/EО
Член 15 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не може да 
възпрепятства дейността на комбиниран 
оператор на преносна система, система 
за ВПГ, система за съхранение и 
разпределителна система при условие, 
че същият отговаря по отношение на 
всяка от дейностите си на приложимите 
разпоредби на член 7, член 9а и 
член 13, параграф 1.

Настоящата директива не може да 
възпрепятства дейността на комбиниран 
оператор на преносна система, система 
за ВПГ, система за съхранение и 
разпределителна система при условие, 
че същият отговаря по отношение на 
всяка от дейностите си на приложимите 
разпоредби на член 7, член 9а, член 9б 
и член 13, параграф 1.

Or. en

Обосновка

The modification to Article 15 takes into account that the unbundling requirements for TSOs 
shall now be laid down in Articles 9 to 9b.

Изменение 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 18 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а) В член 18, параграф 1 се заменя 
със следното:



AM\715225BG.doc 15/116 PE404.544v01-00

BG

"1. Държавите-членки следва да 
осигурят осъществяването на система 
за регулиран достъп на трети страни 
до преносната и разпределителната 
система,  [...] съоръженията за LNG, 
съоръженията за съхранение и 
съоръженията за преработка на газ  
на базата на публикувани тарифи, 
които важат за всички 
привилегировани клиенти, 
включително предприятия–
доставчици, и се прилагат обективно 
и без дискриминация между 
потребителите на системата.  
Държавите-членки следва да 
гарантират, че тези тарифи, или 
методологиите, които определят 
изчисляването им, са одобрени преди 
влизането им в сила от регулаторен 
орган, упоменат в член 25, параграф 
1, и тези тарифи – и методологиите, 
когато се одобряват само методологии 
- са публикувани преди влизането им 
в сила."

Or. en

(Изменя параграф 1 от член 18 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Access to storage and access to gas quality conversion facilities is an important issue in some 
Member States. The availability of quality conversion capacity is crucial for the development 
of liquid wholesale markets, both at national and regional level. Therefore, third party access 
to storage and gas quality conversion shall be regulated to ensure non-discriminatory access 
to flexibility and gas quality conversion services.

Изменение 291
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 18 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11а) В член 18, параграф 1 се заменя 
със следното:
"1. Държавите-членки следва да 
осигурят осъществяването на система 
за достъп на трети страни до 
преносната и разпределителната 
система, включително до временни 
хранилища и спомагателни услуги, 
както и до  съоръженията за LNG, на 
базата на публикувани тарифи, които 
важат за всички привилегировани 
клиенти, включително предприятия–
доставчици, и се прилагат обективно 
и без дискриминация между 
потребителите на системата.  
Държавите-членки следва да 
гарантират, че тези тарифи, или 
методологиите, които определят 
изчисляването им, са одобрени преди 
влизането им в сила от регулаторен 
орган, упоменат в член 25, параграф 
1, и тези тарифи – и методологиите, 
когато се одобряват само методологии 
- са публикувани преди влизането им 
в сила. "

Or. en

Обосновка

This amendment places the task of providing access to linepack and ancially services to the 
transmission and distribution system operators rather than the storage operator, as currently 
drafted in article 19. As with balancing and quality conversion, provision of within-day 
flexibility via linepack etc is part of a TSO’s core role and should be treated as part of 
transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted), and not be part of the storage system 
operator’s role.
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Изменение 292
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б) Добавя се следният член:
„Член 18a
1. За организиране на достъпа до 
съоръженията за ВПГ в случай, че 
тези съоръжения се ръководят от 
независими оператори на  
инфраструктурни съоръжения с 
отделена собственост по смисъла на 
член 7, параграф 1, и осигуряващи 
свободен достъп, държавите-членки 
могат също така да решат да 
изпълняват процедурата, посочена в 
параграф 2. Тази процедура се прилага 
в съответствие с обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии.
2. В случай на договорен достъп, 
държавите-членки следва да вземат 
необходимите мерки, така че 
предприятията за природен газ и 
привилегированите клиенти, както 
на територията, покрита от 
взаимосвързаната система, така и 
извън нея, да могат да договарят 
достъп до съоръженията за ВПГ. 
Страните се задължават да 
договарят достъп до съоръженията 
за ВПГ в дух на добра воля."

Or. en

Обосновка

With the significant number of LNG facilities under construction a competitive playing field is 
clearly emerging. The choice for negotiated access should be available in particular for 
ownership unbundled companies as in that case there is clearly no conflict of interest 
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between.. Regulation can therefore in principle be lighter.

Изменение 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б) Добавя се следният член:
„Член 18a
1. За организиране на достъпа до 
съоръженията за ВПГ в случай, че 
тези съоръжения се ръководят от 
независими оператори на  
инфраструктурни съоръжения с 
отделена собственост по смисъла на 
член 7, параграф 1, и осигуряващи 
свободен достъп, държавите-членки 
могат също да решат да изпълняват 
процедурата, посочена в параграф 2. 
Тази процедура се прилага в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и недискриминационни критерии.
2. В случай на договорен достъп, 
държавите-членки следва да вземат 
необходимите мерки, така че 
предприятията за природен газ и 
привилегированите клиенти, както 
на територията, покрита от 
взаимосвързаната система, така и 
извън нея, да могат да договарят 
достъп до съоръженията за ВПГ. 
Страните се задължават да 
договарят достъп до съоръженията 
за ВПГ в дух на добра воля."

Or. en
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Обосновка

With the significant number of LNG facilities under construction a competitive playing field is 
clearly emerging. Currently, investments in LNG facilities are in many cases realised under 
derogation ex Article 22. With the choice of negotiated access, investment may be further 
stimulated under a (for investors) acceptable regulatory regime. The choice for negotiated 
access should be available in particular for ownership unbundled companies.

Изменение 294
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) В член 19, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
"1. За организиране на достъп до 
хранилища и временно хранилище, 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата с цел доставка на 
клиентите, както и за организирането 
на достъп до спомагателните услуги, 
държавите-членки прилагат
процедурите, описани в параграф 3 
[...]. Тези процедури следва да 
действат съгласно обективни, 
прозрачни и не-дискриминационни 
критерии."

Or. en

(Прибавяне на нови елементи към член 19,  параграф 1 от Директива 2003/55/ЕО, 
частично включващи формулировката на предложението на Комисията)
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Изменение 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) В член 19, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
"1. За организиране на достъп до 
хранилища и временно хранилище, 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата с цел доставка на 
клиентите, както и за организирането 
на достъп до спомагателните услуги, 
държавите-членки прилагат 
процедурата за регулиран достъп, 
посочена в параграф 4. В случай, че 
достъпът се организира  от 
независим оператор на  
инфраструктурни съоръжения с  
отделена собственост по смисъла на 
член 7, параграф 1, и осигуряващ 
свободен достъп, държавите-членки 
могат да изберат едната от двете или 
и или двете процедури, посочени в 
параграфи 3 и 4. Тези процедури 
следва да действат съгласно 
обективни, прозрачни и не-
дискриминационни критерии."

Or. en

Обосновка

The choice for negotiated access should be available in particular for ownership unbundled 
companies as in that case there is clearly no conflict of interest between, e.g. 
production/supply interests on the one hand, and transmission interests on the other. 
Regulation can therefore in principle be lighter, i.e. ex-post instead of ex-ante.
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Изменение 296
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) В член 19, параграф 1 се заменя 
със следния текст: 
"1. За организиране на достъпа до 
съоръженията за съхранение или 
временно съхранение, когато това е 
необходимо по технически и/или 
икономически причини за 
осигуряване на ефективен достъп до 
системата за доставка на клиентите, 
както и при организирането на 
достъпа до спомагателни услуги, 
държавите-членки прилагат 
процедурата за регулиран достъп, 
посочена в параграф 4. В случай, че 
достъпът се организира  от 
независим оператор на  
инфраструктурни съоръжения с 
отделена собственост по смисъла на 
член 7, параграф 1, и осигуряващ 
свободен достъп, държавите-членки 
могат да изберат едната от двете или 
и двете процедури, описани в 
параграфи 3 и 4. Тези процедури 
следва да действат съгласно 
обективни, прозрачни и не-
дискриминационни критерии."

Or. en

Обосновка

The choice for negotiated access should be available in particular for ownership unbundled 
companies as in that case there is clearly no conflict of interest between, e.g. 
production/supply interests on the one hand, and transmission interests on the other. 
Regulation can therefore in principle be lighter, i.e. ex-post instead of ex-ante.
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Изменение 297
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) В член 19, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
"1. За организиране на достъп до 
хранилища [...], когато е технически 
и/или икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата с цел доставка на 
клиентите, [...] държавите-членки 
могат да изберат едната от двете или 
и двете процедури, описани в 
параграфи 3 и 4.  Тези процедури 
следва да действат съгласно 
обективни, прозрачни и не-
дискриминационни критерии."

Or. en

(Член 1, точка 11в (нова), изменяща член 19, параграф 1 (Директива 2003/55/ЕО), се 
добавя към предложението на Комисията, както е посочено)

Обосновка

Amendment removes the choice currently available to Member States between regulated and 
negotiated third party access (RTPA or NTPA) as regards ancillary services, including 
linepack.  As with balancing and quality conversion, provision of within-day flexibility via 
linepack etc is part of a TSO’s core role and should be treated as part of transportation (i.e. 
subject to RTPA unless exempted).

Изменение 298
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11в) В член 19, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
"1. За организиране на достъп до 
хранилища и временно хранилище, 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата с цел доставка на 
клиентите, както и за организирането 
на достъп до спомагателните услуги, 
държавите-членки могат да изберат 
едната от двете или и двете 
процедури, описани в параграфи 3 и 
4. Тези процедури следва да действат 
съгласно обективни, прозрачни и не-
дискриминационни критерии.
Националните регулаторни органи 
следят за спазването на тези 
критерии."

Or. en

Обосновка

The national Regulators have to make sure that access to storage is guaranteed under certain 
transparent regulations which are observed by the NRA´s.

Изменение 299
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

"Държавите-членки определят и 
публикуват критериите, съгласно 
които се установява дали достъпът 
до хранилищата и временните 
хранилища е технически и/или 

заличава се
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икономически необходим за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата за доставка на 
клиентите. Държавите-членки 
правят обществено достояние или 
задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, 
кои съоръжения (или части от 
съоръжения) за съхранение или 
временно съхранение се предлагат 
съгласно различните процедури, 
посочени в параграфи 3 и 4.“

Or. en

Обосновка

The decision on whether or not access to storage is technically and/or economically 
necessary in order to provide efficient access to the system for the supply of customers needs 
to be made for each individual case. Therefore, a general separation of overall capacity 
according to whether or not is it necessary for the supply of customers is technically difficult, 
if not unfeasible at all. The difficulty of the task is also displayed by the fact that the matter 
was discussed in the Madrid Forum by all relevant market participants and that an agreement 
could not be reached. 

Изменение 300
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят и 
публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища е 
технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите. Държавите-

Държавите-членки определят и 
публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища е 
технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите.
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членки правят обществено достояние 
или задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, 
кои съоръжения (или части от 
съоръжения) за съхранение или 
временно съхранение се предлагат 
съгласно различните процедури, 
посочени в параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят и 
публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища е 
технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите. Държавите-
членки правят обществено достояние 
или задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение или временно съхранение 
се предлагат съгласно различните 
процедури, посочени в параграфи 3 и 4.

Националните регулаторни органи
определят и публикуват критериите, 
съгласно които се установява дали 
достъпът до хранилищата и временните 
хранилища е технически и/или 
икономически необходим за 
осигуряването на ефективен достъп до 
системата за доставка на клиентите. 
Държавите-членки правят обществено 
достояние или задължават операторите 
на преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение или временно съхранение 
се предлагат.

Or. en
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Обосновка

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be preferred. It is the role of 
the national regulatory authorities to define and publish criteria.

Изменение 302
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят и 
публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища
е технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите. Държавите-
членки правят обществено достояние 
или задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение или временно 
съхранение се предлагат съгласно 
различните процедури, посочени в 
параграфи 3 и 4.

Националните регулаторни органи
определят и публикуват критериите, 
съгласно които се установява дали 
достъпът до хранилищата е технически 
и/или икономически необходим за 
осигуряването на ефективен достъп до 
системата за доставка на клиентите. 
Националните регулаторни органи
правят обществено достояние или 
задължават операторите на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение се предлагат съгласно 
различните процедури, посочени в 
параграфи 3 и 4.

Or. en

(Член 1, точка 12 от предложението на Комисията се изменя, както е посочено)

Обосновка

While the choice between RTPA and NTPA for storage continues to be a Member State 
decision, it should be the national regulatory authority which oversees the detailed 
arrangements, including developing and publishing exemption criteria and requiring the 
necessary transparency, within a European regulatory framework established by the Agency.
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Изменение 303
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12a) В член 19, параграф 3 се заличава.

Or. en

Изменение 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12a) В член 19, параграф 3 се заличава.

Or. en

(Заличаване на параграф 3 от член 19 от Директива 2003/55/ЕО)

Изменение 305
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) В член 19, параграф 3 се заменя 
със следното:
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"3. В случай на договорен достъп, 
държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да могат 
предприятията за природен газ и 
привилегированите клиенти вътре 
или извън територията, покрита от 
взаимосвързаната система, да 
договарят достъп до хранилища [...], 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата [...]. Страните са 
задължени добросъвестно да 
договарят достъп до хранилища [...].
Договорите за достъп до хранилища 
[...] ще бъдат договаряни със 
съответния оператор на система за 
съхранение [...]. Държавите-членки 
ще изискват от операторите на 
системи за съхранение [...] да 
публикуват основните си търговски 
условия за използването на 
хранилища [...] в рамките на първите 
шест месеца след прилагането на 
настоящата директива и веднъж 
годишно през всяка следваща година. 
Развитието на тези условия следва да 
отчита мненията на  
потребителите на системата, които 
индивидуално или колективно могат 
да предлагат изменения по тях."

Or. en

(Член 1, точка 12в (нова), изменяща член 19, параграф 3 (Директива 2003/55/ЕО), се 
добавя към предложението на Комисията, както е посочено)

Обосновка

Amendment removes the choice currently available to Member States of negotiated third 
party access as regards ancillary services, including linepack. As with balancing and quality 
conversion, provision of within-day flexibility via linepack etc. should be seen as part of a 
TSO’s core role and treated as part of transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted).
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Изменение 306
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б) В член 19, параграф 4 се заменя 
със следното:
"4. В случай на регулиран достъп, 
държавите-членки ще вземат 
необходимите мерки, за да 
предоставят на предприятията за 
природен газ и привилегированите 
клиенти вътре или извън 
територията, покрита от 
взаимосвързаната система, право на 
достъп до хранилища [...] на базата на 
публикувани тарифи и/или други 
условия и задължения за 
използването на тези хранилища [...], 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата [...]. Развитието на тези 
условия и други условия и задължения 
следва да отчита мненията на  
потребителите на системата, които 
индивидуално или колективно могат 
да предлагат изменения по тях. 
Правото на достъп за 
привилегировани клиенти може да 
бъде дадено, като им се предостави 
възможност да сключат договори за 
доставка с конкурентни предприятия 
за природен газ, различни от 
собственика и/или оператора на 
системата или свързано 
предприятие."

Or. en

(Член 1, точка 12б (нова), изменяща член 19, параграф 4 (Директива 2003/55/ЕО), се 
добавя към предложението на Комисията, както е посочено)
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Обосновка

Amendment removes the choice currently available to Member States of negotiated third 
party access as regards ancillary services, including linepack. As with balancing and quality 
conversion, provision of within-day flexibility via linepack etc. should be seen as part of a 
TSO’s core role and treated as part of transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted).

Изменение 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В член 19, параграф 4 се заменя 
със следното:



AM\715225BG.doc 31/116 PE404.544v01-00

BG

"4. Националните регулаторни 
органи ще вземат необходимите 
мерки, за да предоставят на 
предприятията за природен газ и 
привилегированите клиенти вътре 
или извън територията, покрита от 
взаимосвързаната система, право на 
достъп до хранилища, временно 
хранилище и други спомагателни 
услуги, на базата на публикувани 
тарифи и/или други условия и 
задължения за използването на тези 
хранилища и временно хранилище, 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата, както и за 
организацията на достъп до други 
спомагателни услуги. Правото на 
достъп за привилегировани клиенти 
може да бъде дадено, като им се 
предостави възможност да сключат 
договори за доставка с конкурентни 
предприятия за природен газ, 
различни от собственика и/или 
оператора на системата или свързано 
предприятие."

Or. en

(Заличаване на параграф 3 от член 19 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be the only option. In this 
context, it is the duty of the national regulatory to take the necessary measures.

Изменение 308
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В член 19, параграф 4 се заменя 
със следното:
"4. По отношение на регулиран 
достъп, държавите-членки ще вземат 
необходимите мерки, за да 
предоставят на предприятията за 
природен газ и привилегированите 
клиенти вътре или извън 
територията, покрита от 
взаимосвързаната система, право на 
достъп до хранилища, временно 
хранилище и други спомагателни 
услуги, на базата на публикувани 
тарифи и/или други условия и 
задължения за използването на тези 
хранилища и временно хранилище, 
когато е технически и/или 
икономически необходимо за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата, както и за 
организацията на достъп до други 
спомагателни услуги. Правото на 
достъп за привилегировани клиенти 
може да бъде дадено, като им се 
предостави възможност да сключат 
договори за доставка с конкурентни 
предприятия за природен газ, 
различни от собственика и/или 
оператора на системата или свързано 
предприятие."

Or. en

(Изменя формулировката на член 1, параграф 4 от Директива 2003/55/ЕО)

Изменение 309
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия: 

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на член 
24в, параграфи 4, 5 и 6, при следните 
условия:

Or. en

Обосновка

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.

Изменение 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия: 

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за определен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия: 

Or. en
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Обосновка

The use of i.e. implies a limitative list whereas this appears neither to be the intention nor 
current practice. The period of time that an exemption shall be applicable should be 
transparent at the time that the investment decision is taken.

Изменение 311
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия:

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за определен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия:

Or. en

Обосновка

The period of time that an exemption shall be applicable should be transparent at the time 
that the investment decision is taken. Any powers given to the regulatory authorities to change 
the conditions that were applicable at the time of the final investment decision for the new 
project should be subject to a clear and robust procedure of appeal. Planning approvals 
should not lapse or be changed automatically.

Изменение 312
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия:

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за определен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия:

Or. en

Обосновка

The period of time that an exemption shall be applicable should be transparent at the time 
that the investment decision is taken.

Изменение 313
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква (а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) инфраструктурата трябва 
да бъде собственост на 
физическо или 
юридическо лице, което е 
отделено, поне по 
отношение на правната си 
форма, от системните 
оператори, в чиито 
системи ще се изграждат 
инфраструктурните 
съоръжения;

(а) инфраструктурата трябва да 
бъде собственост на физическо 
или юридическо лице, което е 
отделено, поне по отношение на 
правната си форма, от 
системните оператори, в чиито 
системи ще се изграждат 
инфраструктурните съоръжения, 
чрез диверсификация на 
източниците за доставка на 
газ;

Or. ro
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Обосновка

 Security of supply for energy, and especially for gas, is increased where supply sources are 
diversified.

Изменение 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инфраструктурата трябва да бъде
собственост на физическо или
юридическо лице, което е отделено, 
поне по отношение на правната си
форма, от системните оператори, в
чиито системи ще се изграждат
инфраструктурните съоръжения;

в) инфраструктурата трябва да бъде
собственост на физическо или
юридическо лице, което е отделено от
системните оператори, в чиито системи
ще се изграждат инфраструктурните
съоръжения;

Or. en

Обосновка

To be consistent with the full ownership unbundling, the relevant part of this point should be 
deleted.

Изменение 315
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"ва) инфраструктурата трябва да 
бъде управлявана от юридическо лице, 
независимо от системните 
оператори, в чиито системи ще се 
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изграждат инфраструктурните 
съоръжения;"

Or. en

Обосновка

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.

Изменение 316
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) освобождаването не е във вреда на 
конкуренцията или на ефективното 
функциониране на вътрешния газов 
пазар, или на ефективното 
функциониране на регулираната 
система, към която се присъединяват 
инфраструктурните съоръжения.

д) осигурен е необходимият 
капацитет за достъп на трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.
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Изменение 317
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„да) Проектът е от интерес за 
Европа и пресича най-малко една 
национална граница в рамките на 
ЕС.“

Or. de

Обосновка

Projects of European interest must cross the border between at least two Member States.

Изменение 318
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„да) Проектът е от интерес за 
Европа и пресича най-малко една 
национална граница в рамките на 
ЕС.“ 

Or. de

Обосновка

Current legislation contains a number of instruments intended to simplify investments (e.g. 
Article 22 of Directive 2003/55/EC). Regulation 1775/2005 and Directive 2003/55/EC, 
however, must be amended to enable the regulators to create appropriate incentives to invest 
in new infrastructures and ensure that the network operators can keep up with the market 
demand for infrastructure.
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Изменение 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"да) инвестицията не е необходима, 
за да позволи да се изпълни 
задължение на регулирано 
предприятие за транспортиране на 
газ през преносна система." 

Or. en

Обосновка

If this condition was not met (for example the proposed transmission capacity was required to 
maintain future secure deliveries to consumers) then one or more regulated TSOs should be 
responsible for the investment and it should be carried out under the normal regulatory 
regime (i.e. without a TPA exemption). This test should be added for all new interconnection 
investment i.e. whether for new pipelines or enhancements to existing pipelines.

Изменение 320
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага и за 
значително увеличаване на капацитета 
на съществуващи инфраструктурни 
съоръжения и за изменения на такива 
инфраструктурни съоръжения, които 
дават възможност за развитието на 
нови източници за доставка на газ.

2. Параграф 1 се прилага и за всяко 
значително увеличаване на капацитета 
на съществуващи инфраструктурни 
съоръжения и за изменения на такива 
инфраструктурни съоръжения, които 
дават възможност за разработването 
на увеличени и допълнителни 
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количества.

Or. de

Обосновка

It needs to be made clear that not only new sources of supply but also new supply contracts, 
even for gas from the same source / country , must comply with the EU gas legislation. They 
are absolutely vital to security of gas supply.

Изменение 321
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага и за 
значително увеличаване на капацитета 
на съществуващи инфраструктурни 
съоръжения, и за изменения на такива 
инфраструктурни съоръжения, които 
дават възможност за развитието на нови 
източници за доставка на газ.

2. Параграф 1 се прилага и за 
значително увеличаване на капацитета 
на съществуващи инфраструктурни 
съоръжения, и за изменения на такива 
инфраструктурни съоръжения, които 
осигуряват допълнителни количества 
газ от съществуващи източници или
дават възможност за развитието на нови 
източници за доставка на газ.

Or. en

Изменение 322
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган, посочен глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 

3. Регулаторният орган, посочен глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 
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взема решение за освобождаването, 
споменато в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член.

взема решение за освобождаването, 
споменато в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, решението за освобождаване 
се взема от националните 
регулаторни органи или други 
компетентни органи на 
заинтересованите държави-членки 
след консултация помежду им и се 
одобрява от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в параграфи 4 и 5.

Or. en

Обосновка

Any exemption request must be handled firstly by the regulatory authorities or any relevant 
bodies of the Member States concerned in order to facilitate and streamline the building of 
major new gas infrastructures and interconnectors, and then be submitted to the approval of 
the Commission, which is the best guarantee of the European interests due to its constitutive 
mission as guardian of the Treaties.

Изменение 323
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган, посочен глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 
взема решение за освобождаването, 
споменато в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член. 

3. Регулаторният орган, посочен глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 
взема решение за освобождаването, 
споменато в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член. Решението 
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на Агенцията подлежи на 
предварително изслушване от 
съответните регулаторни органи и 
от кандидата.

Or. de

Обосновка

Regulatory authorities and gas undertakings should both be consulted by the Agency before a 
decision is taken. The results of an open season procedure should form the basis for the 
allocation of capacity to third parties which have indicated a firm interest in the capacity 
offered under the procedure. As yet, no such firm interest has been forthcoming, which makes 
it hard for investors to make reliable plans.

Изменение 324
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освобождаването може да покрие целия 
или част от капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение или на 
съществуващото инфраструктурно 
съоръжение със значително увеличен 
капацитет.

Освобождаването може да покрие целия 
или само някои определени части от 
капацитета на новото инфраструктурно 
съоръжение или на съществуващото 
инфраструктурно съоръжение със 
значително увеличен капацитет.

Or. de

Обосновка

Regulatory authorities and gas undertakings should both be consulted by the Agency before a 
decision is taken. The results of an open season procedure should form the basis for the 
allocation of capacity to third parties which have indicated a firm interest in the capacity 
offered under the procedure. As yet, no such firm interest has been forthcoming, which makes 
it hard for investors to make reliable plans.
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Изменение 325
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 
се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на 
допълнителния капацитет на 
съоръженията, които ще бъдат 
построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 
се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на срока 
на договорите, допълнителния 
капацитет на съоръженията, които ще 
бъдат построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescribed rules upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Изменение 326
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 
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се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на 
допълнителния капацитет на 
съоръженията, които ще бъдат 
построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на срока 
на договорите, допълнителния 
капацитет на съоръженията, които ще 
бъдат построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. Regulatory intervention should be 
minimal where projects enhance competition and have adequate “use it or sell it” rules in 
place. Any powers given to the regulatory authorities to change the conditions that were 
applicable at the time of the final investment decision for the new project should be subject to 
a clear and robust procedure of appeal.

Изменение 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 
се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на 
допълнителния капацитет на 

При вземането на решение за 
освобождаване за всеки отделен случай 
се разглежда необходимостта от 
налагане на условия относно 
продължителността на освобождаването 
и недискриминационния достъп до 
инфраструктурата. При вземането на 
решение за горепосочените условия 
особено внимание се обръща на срока 
на договорите, допълнителния 
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съоръженията, които ще бъдат 
построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

капацитет на съоръженията, които ще 
бъдат построени, или на изменението на 
съществуващия капацитет, на времевия 
хоризонт на проекта и на националните 
особености.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment.

Изменение 328
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес 
към договарянето на капацитет 
преди извършването на разпределение 
на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди. 
Регулаторният орган изисква 
правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на 
пазара, а ползвателите на 
съоръжението да имат право да 
търгуват договорения си капацитет 
на вторичния пазар. При оценката си 

При вземането на решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
може да определи принципите за 
управление и разпределение на 
капацитета дотолкова, доколкото 
такова решение не възпрепятства 
изпълнението на дългосрочни 
договори.
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на критериите, посочени в параграф 
1, букви а), б) и д) от настоящия член, 
регулаторният орган взема предвид 
резултатите от посочената по-горе 
процедура за разпределение на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescribed rules upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Изменение 329
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес 
към договарянето на капацитет 
преди извършването на разпределение 
на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди. 
Регулаторният орган изисква 
правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на 
пазара, а ползвателите на 
съоръжението да имат право да 

При вземането на решение за 
освобождаване, регулаторният орган
може да определи принципите за 
управление и разпределение на 
капацитета дотолкова, доколкото 
такова решение не възпрепятства 
изпълнението на дългосрочни 
договори.
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търгуват договорения си капацитет 
на вторичния пазар. При оценката си 
на критериите, посочени в параграф 1, 
букви а), б) и д) от настоящия член, 
регулаторният орган взема предвид 
резултатите от посочената по-горе 
процедура за разпределение на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. Regulatory intervention should be 
minimal where projects enhance competition and have adequate “use it or sell it” rules in 
place. Any powers given to the regulatory authorities to change the conditions that were 
applicable at the time of the final investment decision for the new project should be subject to 
a clear and robust procedure of appeal.

Изменение 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес 
към договарянето на капацитет 
преди извършването на разпределение 
на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди. 
Регулаторният орган изисква 
правилата за управление на 

При вземането на решение за 
освобождаване, регулаторният орган
може да определи принципите за 
управление и разпределение на 
капацитета дотолкова, доколкото 
такова решение не възпрепятства 
изпълнението на дългосрочни 
договори.
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претоварването да включват 
задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на 
пазара, а ползвателите на 
съоръжението да имат право да 
търгуват договорения си капацитет 
на вторичния пазар. При оценката си 
на критериите, посочени в параграф 
1, букви а), б) и д) от настоящия член, 
регулаторният орган взема предвид 
резултатите от посочената по-горе 
процедура за разпределение на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescriptiveness upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Изменение 331
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – алинея 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета.
Горепосочените правила изискват 
всички потенциални ползватели на 
инфраструктурата да бъдат поканени да 
изявят интерес към договарянето на 
капацитет преди извършването на 
разпределение на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди. 
Регулаторният орган изисква правилата 
за управление на претоварването да 
включват задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
взема предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет.

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета, като през периода, за 
който инфраструктурата е 
освободена от посочените по-горе 
разпоредби, същите могат при нужда 
да бъдат изменени с цел 
приспособяване към икономическите 
и пазарните потребности. 
Горепосочените правила изискват 
всички потенциални ползватели на 
инфраструктурата да бъдат поканени да 
изявят интерес към договарянето на 
капацитет преди извършването на 
разпределение на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди. 
Регулаторният орган изисква правилата 
за управление на претоварването да 
включват задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
взема предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет, когато 
има заявен обвързващ ангажимент от 
трети страни.

Or. de

Обосновка

Regulatory authorities and gas undertakings should both be consulted by the Agency before a 
decision is taken. The results of an open season procedure should form the basis for the 
allocation of capacity to third parties which have indicated a firm interest in the capacity 
offered under the procedure. As yet, no such firm interest has been forthcoming, which makes 
it hard for investors to make reliable plans.



PE404.544v01-00 50/116 AM\715225BG.doc

BG

Изменение 332
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес към 
договарянето на капацитет преди 
извършването на разпределение на 
капацитета на новото инфраструктурно 
съоръжение, включително за собствени 
нужди. Регулаторният орган изисква 
правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният капацитет 
да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
взема предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет.

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес към 
договарянето на капацитет преди 
извършването на разпределение на 
капацитета на новото инфраструктурно 
съоръжение, включително за собствени 
нужди. Процедурата за разпределение 
не трябва да води до увеличение на 
относителната тежест на 
доминиращия доставчик, освен ако не 
е обхванато в приемливи граници 
цялото търсене на капацитет от 
страна на трети страни. 
Регулаторният орган взема решение 
относно този аспект. Регулаторният 
орган изисква правилата за управление 
на претоварването да включват 
задължението неизползваният капацитет 
да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
взема предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет.

Or. en
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Обосновка

Exemptions should ensure that all market players are satisfied to a reasonable extent and 
avoid the consolidation of dominant positions.

Изменение 333
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
определя правилата и механизмите за 
управление и разпределение на 
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес към 
договарянето на капацитет преди 
извършването на разпределение на 
капацитета на новото инфраструктурно 
съоръжение, включително за собствени 
нужди. Регулаторният орган изисква
правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният капацитет 
да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
взема предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет.

Преди да вземе решение за 
освобождаване, регулаторният орган 
може да определи правилата и 
механизмите за управление и 
разпределение на капацитета. 
Горепосочените правила могат да
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес към 
договарянето на капацитет преди 
извършването на разпределение на 
капацитета на новото инфраструктурно 
съоръжение, включително за собствени 
нужди. Регулаторният орган може да 
изиска правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният капацитет 
да бъде предлаган на пазара, а 
ползвателите на съоръжението да имат 
право да търгуват договорения си 
капацитет на вторичния пазар. При 
оценката си на критериите, посочени в 
параграф 1, букви а), б) и д) от 
настоящия член, регулаторният орган 
може да вземе предвид резултатите от 
посочената по-горе процедура за 
разпределение на капацитет.

Or. en
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Обосновка

Open season (or comparable) procedures are an important tool in assessing market needs in 
terms of project sizes and subsequent capacity allocation, but they could imply a cost which 
undermines the feasibility of some projects. If the NRA feels an open season would undermine 
the feasibility of the project the NRA may not require the project sponsor to conduct an open 
season.

Изменение 334
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторният орган незабавно 
изпраща на Комисията копие от всяка 
молба за освобождаване от момента на 
получаването й. Компетентният орган 
следва незабавно да уведоми Комисията 
за решението за освобождаване и да 
предостави цялата свързана с него 
информация. Тази информация може да 
бъде предоставена на Комисията в 
обобщена форма, за да даде възможност 
на Комисията да вземе добре 
обосновано решение. По-специално 
информацията включва:

4. Регулаторният орган незабавно 
изпраща на Комисията копие от всяка 
молба за освобождаване от момента на 
получаването й. Компетентният орган 
следва незабавно да уведоми Комисията 
за решението за освобождаване и да 
предостави цялата свързана с него 
информация. Тази информация може да 
бъде предоставена на Комисията в 
обобщена форма, за да даде възможност 
на Комисията да вземе добре 
обосновано решение, в което, в случай 
на издадени съгласно параграф 3 
решения на Агенция, може да се 
извърши оценка само на тяхното 
въздействие върху правилата на 
Общността за защита на 
конкуренцията. По-специално 
информацията включва:

Or. en

Обосновка

CEER welcomes the proposal to give ACER the power to decide exemptions, but these 
decisions should not be subject to the Commission’s review except as regards compliance 
with competition rules. ACER should be able to make independent decisions on the merits of 
case by case exemptions without Commission oversight.



AM\715225BG.doc 53/116 PE404.544v01-00

BG

Изменение 335
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробно изложени причините, на 
базата на които регулаторният орган е 
взел решение за освобождаването, 
включително финансовата информация, 
обосноваваща необходимостта от 
освобождаване;

а) подробно изложени причините, на 
базата на които регулаторният орган е 
взел или отказал решение за
освобождаването, както и позоваване 
на конкретния член, на който се 
основава решението, включително 
финансовата информация, 
обосноваваща необходимостта от 
освобождаване;

Or. en

Обосновка

A national regulatory authority should be required to explain the reasons for refusal, not only 
for granting of an exemption.  Explanation in relation to specific articles and not only to 
exemption in general will add clarity to the NRA’s submitted reasoning.

Изменение 336
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробно изложени причините, на 
базата на които регулаторният орган е 
взел решение за освобождаването, 
включително финансовата информация, 
обосноваваща необходимостта от 

а) подробно изложени причините, като 
се посочват конкретните членове, на 
базата на които регулаторният орган е 
взел решение за освобождаването, 
включително финансовата информация, 
обосноваваща необходимостта от 
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освобождаване; освобождаване;

Or. en

Обосновка

For each article the possible reasons for exemptions are completely different. Only the strictly 
necessary exemptions should be given and therefore each of them should be justified 
separately, showing, for example, the mechanisms by which the exemption enhances 
competition or is indispensable to make the infrastructure viable.

Изменение 337
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършения анализ на въздействието 
на освобождаването върху 
конкуренцията и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ;

б) извършения анализ на въздействието 
на освобождаването върху 
конкуренцията и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар на 
газ, по-специално причините, като се 
посочват конкретните членове, въз 
основа на които освобождаването 
стимулира конкуренцията;

Or. en

Обосновка

For each article the possible reasons for exemptions are completely different. Only the strictly 
necessary exemptions should be given and therefore each of them should be justified 
separately, showing, for example, the mechanisms by which the exemption enhances 
competition or is indispensable to make the infrastructure viable.
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Изменение 338
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„да) установените правила за 
управление на капацитета.“

Or. en

Обосновка

The addition of (ea) is give further clarity to the tasks of the NRA 

Изменение 339
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 4 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„да) ако освобождаването е свързано с 
междусистемна връзка, 
допълнителният капацитет, до 
който е предоставен свободен достъп 
на трети страни в подкрепа на 
свободната търговия в рамките на 
европейския вътрешен пазар.“

Or. en

Обосновка

From any new infrastructure the element that really favours competition is the capacity or 
services open to third parties, the rest exclusively favouring one company.
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Изменение 340
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5  

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от 
деня след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок 
може да бъде удължен и по взаимно 
съгласие на Комисията и 
регулаторния орган. Когато 
изисканата информация не бъде 
предоставена в срока, предвиден в 
искането, уведомлението се счита за 
оттеглено, освен ако преди 
изтичането му този срок е бил 
удължен по взаимно съгласие на 
Комисията и регулаторния орган или 
ако регулаторният орган не е 
уведомил чрез обосновано изявление 
Комисията, че счита уведомлението 
за пълно.

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. В случай че 
съответното инфраструктурно 
съоръжение е на територията на 
повече от една държава-членка, не се 
изисква проверка на решението на 
Агенцията от Комисията.

Регулаторният орган изпълнява 
решението на Комисията, като 
изменя или отменя решението за 
освобождаване в срок от четири 
седмици, и информира съответно 
Комисията.
Комисията запазва поверителността 
на чувствителната търговска 
информация.
Одобрението на Комисията на Одобрението на Комисията на 
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решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо. 

решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо. 

Or. de

Обосновка

The original text of the directive prolongs unnecessarily the process of granting an exemption 
and burdens the investor with too many legal and regulatory risks. The tight time limit on the 
Commission's decision-making process for granting an exemption is unacceptable, since in 
most Member States national planning and building regulations result in delays of up to 10 or 
15 years between planning the infrastructure and its construction.

Изменение 341
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок може 
да бъде удължен и по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган.
Когато изисканата информация не бъде 

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още един месец, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Когато изисканата 
информация не бъде предоставена в 
срока, предвиден в искането, 
уведомлението се счита за оттеглено, 
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предоставена в срока, предвиден в 
искането, уведомлението се счита за 
оттеглено, освен ако преди изтичането 
му този срок е бил удължен по взаимно 
съгласие на Комисията и регулаторния 
орган или ако регулаторният орган не е 
уведомил чрез обосновано изявление 
Комисията, че счита уведомлението за 
пълно.

освен ако преди изтичането му този 
срок е бил удължен по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган или 
ако регулаторният орган не е уведомил 
чрез обосновано изявление Комисията, 
че счита уведомлението за пълно.

Or. en

Изменение 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок може 
да бъде удължен и по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган. 

»Когато изисканата информация не 
бъде предоставена в срока, предвиден в 
искането, уведомлението се счита за 
оттеглено, освен ако преди 
изтичането му този срок е бил 
удължен по взаимно съгласие на 
Комисията и регулаторния орган или 
ако регулаторният орган не е уведомил 

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок може 
да бъде удължен и по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган. 
Когато изисканата информация не бъде 
предоставена преди изтичането на 
удължения срок или този срок не е бил 
допълнително удължен по взаимно 
съгласие на Комисията и регулаторния 
орган преди изтичането му или ако 
регулаторният орган не е уведомил чрез 
обосновано изявление Комисията, че 
счита уведомлението за пълно,  
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чрез обосновано изявление Комисията, 
че счита уведомлението за пълно.

посоченото уведомление все пак се 
счита за пълно. 

Or. it

Обосновка

The principle that an exemption decision should be deemed to have been withdrawn if the 
national authority does not send the Commission the documentation requested by the due date 
is untenable. If it were maintained it would make the authorisation process more uncertain, as 
the documentation would have to be sent by a third party over whom the applicant for the 
exemption would have no control.

Изменение 343
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение, изискващо от 
съответния регулаторен орган да измени 
или отмени решението за 
освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок може 
да бъде удължен и по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган. 
Когато изисканата информация не бъде 
предоставена в срока, предвиден в 
искането, уведомлението се счита за 
оттеглено, освен ако преди изтичането 
му този срок е бил удължен по взаимно 
съгласие на Комисията и регулаторния 
орган или ако регулаторният орган не е 

5. В срок от два месеца от получаването 
на уведомлението Комисията може да 
вземе решение във връзка с правилата 
за защита на конкуренцията, 
изискващо от съответния регулаторен 
орган да измени или отмени решението 
за освобождаване. Този срок започва от 
деня след получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията търси допълнителна 
информация. Този срок започва от деня 
след получаването на цялата 
информация. Двумесечният срок може 
да бъде удължен и по взаимно съгласие 
на Комисията и регулаторния орган. 
Когато изисканата информация не бъде 
предоставена в срока, предвиден в 
искането, уведомлението се счита за 
оттеглено, освен ако преди изтичането 
му този срок е бил удължен по взаимно 
съгласие на Комисията и регулаторния 
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уведомил чрез обосновано изявление 
Комисията, че счита уведомлението за 
пълно.

орган или ако регулаторният орган не е 
уведомил чрез обосновано изявление 
Комисията, че счита уведомлението за 
пълно.

Or. en

Обосновка

CEER welcomes the proposal to give ACER the power to decide exemptions, but these 
decisions should not be subject to the Commission’s review except as regards compliance 
with competition rules. ACER should be able to make independent decisions on the merits of 
case by case exemptions without Commission oversight.

Изменение 344
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и 
пет години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

заличава се

Or. en

Изменение 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и 
пет години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

заличава се

Or. en

Обосновка

Major infrastructure projects such as interconnectors, LNG terminals or storage facilities 
usually have long lead times (for example due to complicated planning and permitting 
processes) and may well exceed the time limits in the proposed text. The application of a time 
limit clause that will change the conditions of an approved investment case will thus add a 
significant additional risk to natural gas undertakings that already carry a high level of risk, 
thus creating additional barriers.

Изменение 346
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и 
пет години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

Въвежда се прозрачна и стриктна 
процедура за обжалване срещу 
решения за освобождаване, издадени 
от регулаторния орган съгласно 
настоящия член. Условията на 
одобрено съгласно настоящия член 
решение за освобождаване не 
подлежат на изменение със задна 
дата без съгласието на всички 
заинтересовани страни.
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Or. en

Изменение 347
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си, ако изграждането на 
инфраструктурното съоръжение все още 
не е започнало в продължение на две
години след издаването на всички 
необходими решения и одобрения от 
национални или регионални органи. То 
губи силата си също така, ако 
инфраструктурното съоръжение не е 
въведено в експлоатация в 
продължение на пет години след 
издаване на всички решения и 
одобрения от национални и 
регионални органи. Когато 
изграждането на големи 
инфраструктурни съоръжения се 
забави поради непредвидими 
обстоятелства, инвеститорът 
уведомява за това съответния 
регулаторен орган и може да подаде 
молба за съответно удължаване на 
горепосочения срок.

Or. de

Обосновка

The original text of the directive unnecessarily prolongs the process of granting an exemption 
and burdens the investor with too many legal and regulatory risks. The tight time limit on the 
Commission's decision-making process for granting an exemption is unacceptable, since in 
most Member States national planning and building regulations result in delays of up to 10 or 
15 years between planning the infrastructure and its construction.
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Изменение 348
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и 
пет години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

Решението на Комисията за 
освобождаване губи силата си, ако 
инфраструктурното съоръжение не е 
въведено в експлоатация в 
продължение на пет години след 
издаване на всички решения и 
одобрения от национални и 
регионални органи. Когато 
изграждането на големи 
инфраструктурни съоръжения се 
забави поради непредвидими 
обстоятелства, инвеститорът 
уведомява съответния регулаторен 
орган и може да кандидатства за 
съответно удължаване на 
горепосочения срок.

Or. en

Обосновка

The investment in large infrastructure projects contains a tremendous risk for investors. The 
loss of an exemption after the Commission decision has been rendered comes along with 
unforeseeable uncertainties as there will be other authorisations required on local or even 
regional level. Furthermore the built of an infrastructure might be delayed due to technical or 
topographic problems. These problems must be addressed in an adequate manner and should 
be discussed with the regulatory authority concerned.
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Изменение 349
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и
пет години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване се 
преразглежда след пет години.

Or. en

Обосновка

Major infrastructure projects such as interconnectors, LNG terminals or storage facilities 
usually have long lead times (for example due to complicated planning and permitting 
processes) and may well exceed the time limits in the proposed text. The application of the 
proposed time limit clause that will change the conditions of an approved investment case will 
thus add a significant additional risk to natural gas undertakings that already carry a high 
level of risk, thus creating additional

Изменение 350
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си пет години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
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още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение. Този 
срок може да бъде удължен от 
Комисията, ако е възможно да се 
представят доказателства, че 
въпреки всички разумни усилия за 
навременно започване на дейността 
по изграждане съществуват 
конкретни причини за закъснение.

Or. en

Обосновка

The Commission’s approval to exemption decisions should not be time limited. Very often 
network operators are not able to realise project within the planned time schedule for reasons 
which are beyond their control (e.g. complaint before court in connection with EIA permit 
requirements).

Изменение 351
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период 
съоръжението не е станало 
действащо.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си пет години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, освен 
ако инвеститорът може да докаже, 
че закъснението е причинено от 
трети страни извън неговия контрол.
При осъществяване на своите 
правомощия съгласно настоящия член 
Комисията предварително се 
консултира с Агенцията. 

Or. en
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Обосновка

The Commissions approval to exemption decisions should only be limited by 5 years, as big 
infrastructure programmes need more than 2 years in order to be developed. Even if the 
construction has not been started within 5 years because of reasons laying at a third part the 
approval to exemption, that approval of exemption will not lose effect.

Изменение 352
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си три години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и 
седем години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо.

Or. ro

Обосновка

In general, the completion of a large-scale infrastructure project in the gas sector passing 
through several countries may take longer than five years. It follows that a five-year time-
limit for exemption decisions to lose their effect in case of non-operationality is excessively 
short.

Изменение 353
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – четвърта алинея 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо.

Одобрението на Комисията на
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
му, ако в рамките на този период все 
още не е започнало изграждането на 
инфраструктурното съоръжение, и пет 
години след приемането му, ако в 
рамките на този период съоръжението 
не е станало действащо, освен ако 
изграждането или експлоатацията 
на съоръжението, според случая, не са 
започнали поради обстоятелства 
извън контрола на лицето, на което е 
издадено решението за 
освобождаване.

Or. en

Обосновка

While it is clearly desirable that parties in receipt of an exemption construct the exempted 
infrastructure promptly after the grant of such exemption, the automatic termination of an 
exemption because construction of the infrastructure had not started, or commercial 
operation had not commenced as a result of circumstances beyond the developer’s control 
would represent a major risk to potential developers of the infrastructure.  This will remove 
the disincentive to investment.

Изменение 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Условията на одобрено съгласно 
настоящия член решение за 
освобождаване не подлежат на 
изменение със задна дата без 
съгласието на всички заинтересовани 
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страни.

Or. en

Обосновка

Conditions of exemption approvals should not be changed retrospectively unless all parties 
involved in granting the exemption (holder of the exemption, NRA and Commission) agree.

Изменение 355
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приеме насоки 
за прилагането на условията, 
споменати в параграф 1, и да определи 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
разпоредбите на параграфи 4 и 5. 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 30, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure would restrict the influence of the European Parliament, 
thus removing essential decisions on the form of the internal market in energy from the scope 
of the legislative procedure. The rules on the granting of exemptions from TPA and 
unbundling legislation concerning new infrastructure are too important to count as 
‘technical’ or ‘not decisive’. Consequently all amendments to this article should be dealt with 
through the ordinary decision-making procedure and not by comitology.
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Изменение 356
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приеме насоки 
за прилагането на условията, 
споменати в параграф 1, и да определи 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
разпоредбите на параграфи 4 и 5. 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 30, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 357
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да приеме насоки за 
прилагането на условията, споменати в 
параграф 1, и да определи процедурата, 
която трябва да бъде следвана за 
прилагането на разпоредбите на 
параграфи 4 и 5. 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 30, параграф 3.

6. Комисията може да измени насоките 
за прилагането на условията, споменати 
в параграф 1, и да определи 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
разпоредбите на параграфи 4 и 5. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се изменя в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
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30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.

Изменение 358
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 6 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6а. При осъществяване на своите 
правомощия съгласно настоящия член 
Комисията предварително се 
консултира с Агенцията.“

Or. en

Обосновка

The power to decide on the exemption of cross border infrastructures should not be 
transferred to the Agency since otherwise regulators from countries not affected could 
influence within the Agency the outcome of exemption decisions. Examples in the past show 
that national regulators very often pursue the national interest. Moreover, in the light of ECJ 
Case 9/56 Meroni [1958] ECR 133, decision making powers which imply discretion may not 
be conferred to bodies not foreseen in the Treaties.

Изменение 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 a (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 24 – параграф 1 – буква б)



AM\715225BG.doc 71/116 PE404.544v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) В член 24, параграф 1, буква б) се 
заменя със следното:
„б) всички привилегировани клиенти 
на тяхната територия да получават 
газ чрез директна линия от 
предприятия за природен газ или 
клиенти.“

Or. en

Обосновка

A gas pipe, linking a natural gas undertaking with an eligible customer can also exist between 
a customer and an eligible customer. In that case the latter is not directly connected to the 
gas distribution system, but connected via another customer. The amendment enables Member 
States to ensure that a customer located between the distribution system and another 
customer, is not burdened with typical duties for distribution system operators.

Изменение 360
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.
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Изменение 361
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) ръководителите му са назначени за 
мандат, който е не по-малък от пет и не 
по-голям от десет години; всяко 
назначение за срок от пет години 
може да се поднови еднократно, а 
всеки по-дългосрочен мандат не 
подлежи на подновяване;
ръководителите могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) ръководителите му са назначени за 
определен мандат, който е не по-малък 

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

по-голям от десет години; всяко 
назначение за срок от пет години 
може да се поднови еднократно, а 
всеки по-дългосрочен мандат не 
подлежи на подновяване;
ръководителите могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 363
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Where the term of office is at least five years, it should be possible to renew this term once for 
a further five years.

Изменение 364
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Where the national regulator is appointed for at least five years, it should be possible to 
renew this period once by up to a further five years, since the gas market generally calls for 
long-term decision-making and requires a certain degree of stability. Longer periods of office 
should not be renewable.

Изменение 365
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 – буква (б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Обосновка

 A five-year appointment should be made only at the authority's highest management level, 
i.e., normally, that of the chairmen and vice-chairmen. In these cases it should be possible to 
renew a term of office, once only. Civil servants should be enabled to continue their 
institutional careers, provided there is no reason to stop them doing so and they do not wish 
to leave the institution. 

Изменение 366
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3a. Комисията приема минимални 
стандарти относно прозрачността и 
отчетността на националните 
регулаторни органи посредством 
приемане на насоки за гарантиране на 
цялостно и ефективно придържане 
към параграфи 1 и 2 от страна на 
националните регулаторни органи. 
Тези мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

To ensure the effective opening up of the internal market in electricity National Regulatory 
authorities must be subject to minimum standards on transparency and accountability that 
allow them to effectively monitor the electricity market.

Изменение 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24а – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3a. Комисията приема минимални 
стандарти относно прозрачността и 
отчетността на националните 
регулаторни органи посредством 
приемане на насоки за гарантиране на 
цялостно и ефективно придържане 
към параграфи 1 и 2 от страна на 
националните регулаторни органи. 
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 30, параграф 3.“

Or. en

(Прибавяне на нов параграф след параграф 3 от член 22а от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.
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Изменение 368
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел да се постигне ефективна и 
лоялна конкуренция при доставките 
на газ и да се осигури дългосрочна, 
ефикасна и надеждна работа на 
мрежите за природен газ, такива 
мрежи подлежат на регулация. С 
изключение на случаите, в които 
националните органи, по-специално 
органите за защита на 
конкуренцията, отговарят за 
задачите, определени в настоящата 
директива, регулаторният орган взема 
всички разумни мерки за постигането на 
следните цели:

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

б) развитието на конкурентни и добре и 
ефективно функциониращи регионални 
пазари в рамките на Общността за 
постигане на целта, посочена в буква а) 
чрез подходящи трансгранични 
структури за достъп и до и ползване 
на мрежите;

в) отмяна на ограниченията пред 
търговията с природен газ между 

в) развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
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държавите-членки, включително
развитие на трансгранични преносни 
мрежи с подходящ капацитет, които да 
отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари и 
да позволят свободен пренос на 
природен газ в Общността;

отговарят на търсенето, да стимулират 
интеграцията на националните пазари с 
цел отмяна на ограниченията пред 
търговията с природен газ между 
държавите-членки и гарантиране на 
капацитет на междусистемните 
връзки в съответния регион и при 
необходимост в съседни региони, в 
съответствие с развитието на 
ефективна конкуренция;

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

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

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

е) осигуряване на бърза интеграция на 
потребителите на мрежите.

Or. de

Обосновка

It is logical that the achievement of efficient operation of the market and effective competition 
should head the list of tasks.  The allocation of environmental tasks is out of place among the 
internal market provisions, and the list of tasks should be tidied up accordingly. Instead, a 
reference might be made in the recitals to the Commission's environmental package and other 
relevant legislation.
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Изменение 369
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При изпълнението на регулаторните си 
задачи, определени в настоящата 
директива, с изключение на случаите, в 
които за това отговарят 
националните органи, по-специално 
органите за защита на 
конкуренцията, регулаторният орган 
взема всички разумни мерки за 
постигането на следните цели:

Or. de

Обосновка

The priorities of regulatory authorities should include securing the long-term, efficient and 
reliable operation of natural gas networks. It is also necessary to demarcate their tasks from 
those of competition authorities.

Изменение 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) насърчаването, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, с 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, прозрачен, 
сигурен и устойчив от екологична 

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

гледна точка вътрешен пазар на газ в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността, като се гарантира, че 
потребителите извличат 
максимална полза от него по 
отношение на избора, цената и 
качеството;

Or. en

Обосновка

It should be highlighted that opening the market should lead to benefits for the end users, 
both consumers and industrial users. Opening the market should not be an aim on its own, but 
indeed should lead to benefits in terms of choice, quality and price. Furthermore, this 
amendment specifies that these benefits should be in terms of choice, price and quality of 
services.

Изменение 371
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) насърчаването, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, с 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, прозрачен, 
сигурен и устойчив от екологична 
гледна точка вътрешен пазар на газ в 
рамките на Общността, както и на 
ефективното отваряне на пазара за 
всички потребители и доставчици в 
Общността, и осигуряване на 
дългосрочна, ефикасна и надеждна 
работа на мрежите за доставка на 
енергия;
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Or. de

Обосновка

The priorities of regulatory authorities should include securing the long-term, efficient and 
reliable operation of natural gas networks. It is also necessary to demarcate their tasks from 
those of competition authorities.

Изменение 372
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

National regulatory authorities should work to suppress regulatory restrictions to natural gas 
trade across the EU.  Whilst the authorities may have some influence it has no power to 
resolve other restrictions, e.g. legal, contractual
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Изменение 373
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

The priorities of regulatory authorities should include securing the long-term, efficient and 
reliable operation of natural gas networks. It is also necessary to demarcate their tasks from 
those of competition authorities.

Изменение 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на 
системите и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване
на търсенето и развитието на 

г) осигуряване на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност и действеното интегриране 
както на едромащабните възобновяеми 
енергоизточници, така и на 
децентрализираното производство на 
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иновативни технологии за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници и 
нисковъглеродни технологии както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план;

енергия, адекватността на системите и 
научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на тези потребности;

Or. en

Обосновка

Renewable and decentralised energies needs to be very actively promoted must be a clear 
policy objective of the regulatory authority.

Изменение 375
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Energy efficiency, renewables and low carbon technology must be taken into account by 
national regulatory authorities, but there is no need to add an explicit duty to promote these, 
which would conflict with the NRA’s role as an economic (& competition) regulator.
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Изменение 376
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) осигуряване на ползи за клиентите 
посредством ефективното 
функциониране на националния пазар и 
насърчаването на ефективната 
конкуренция в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква (е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„еа) да гарантира, че клиентите, в 
т.ч. социално слабите клиенти, 
извличат максимална полза по 
отношение на избора, цената и 
качеството.”

Or. en
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Обосновка

It should be highlighted that opening the market should lead to benefits for the end users, 
both consumers and industrial users. Opening the market should not be an aim on its own, but 
indeed should lead to benefits in terms of choice, quality and price. Furthermore, this 
amendment specifies that these benefits should be in terms of choice, price and quality of 
services.

Изменение 378
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24б – буква (е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(е а) като осигурява защитата на 
потребителите, най-вече на 
потребителите, считани за уязвими, 
както и достъпността на услугите за 
доставка на природен газ.”

Or. ro

Обосновка

The directive has as its objective the opening-up of the market with a view to offering better-
quality and more affordable services in the wake of increasing competition. The consumer 
must therefore be located at the heart of the regulatory authorities' policies.

Изменение 379
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулаторният орган има следните 
задължения:

1. Регулаторният орган има следните 
задължения, без това да засяга 
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компетенциите на други национални 
органи:

Or. de

Обосновка

On the demarcation of the competences of regulatory and competition authorities, cf. 
justification to Amendment on Article 24b.

Изменение 380
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на системи за пренос, 
разпределение, LNG и съхранение и, 
при необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички предприятия 
за природен газ, на задълженията им 
съгласно настоящата директива и 
съответното законодателство на 
Общността, включително, ако е 
уместно, въпроси от трансграничен 
характер и отделяне;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.
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Изменение 381
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да осигурява изпълнението от страна 
на операторите на системи за пренос, 
разпределение, ВПГ и съхранение и, 
при необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички предприятия 
за природен газ, на задълженията им 
съгласно настоящата директива и 
съответното законодателство на 
Общността, включително по отношение 
на въпроси от трансграничен характер и 
отделяне;

Or. en

Обосновка

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package. LNG and storage 
operators should not be excluded.

Изменение 382
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да осигурява изпълнението от страна на 
операторите на преносни и 
разпределителни системи и, при 
необходимост, на собствениците на 
системи, както и на всички предприятия 
за природен газ, на задълженията им 

не засяга българския текст
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съгласно настоящата директива и 
съответното законодателство на 
Общността, включително по отношение 
на въпроси от трансграничен характер;

Or. de

Обосновка

On the demarcation of the competences of regulatory and competition authorities, cf. 
justification to Amendment on Article 24b.

Изменение 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки;

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки и с 
Агенцията, включително да 
гарантира, че операторите на 
преносни системи изграждат заедно 
и поотделно достатъчен капацитет 
на взаимовръзки между преносните си 
инфраструктури, за да постигнат 
ефикасна обща оценка на пазара и да 
изпълнят критериите за сигурност 
на доставките на газ, без да правят 
разлика между доставчиците в 
различните държави-членки;

Or. en

Обосновка

Regulatory scrutiny, whether it is of publicly or privately owned TSOs, will need to ensure 
that decisions on investment and use of infrastructure take equal account of customers solely 
within the national boundaries and of customers using connected systems.  In this respect 
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paragraph 1.b is weak.  The main purpose or objective of cooperation between National 
Regulatory Authorities needs to be made clear.

Изменение 384
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки;

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки, 
включително да гарантира 
достатъчен капацитет на 
взаимовръзки между преносните 
инфраструктури, за да постигнат 
ефикасна обща оценка на пазара и да 
изпълнят критериите за сигурност 
на доставките на газ, без да правят 
разлика между доставчиците в 
различните държави-членки;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 385
Edit Herczog

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки;

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки и с 
Агенцията;

Or. en

Обосновка

The agency should be involved in all cross border activities to ensure transparent and fair 
practices and sufficient levels of investment we should not allow a regulatory gap to develop 
in relation to cross border and regional markets.

Изменение 386
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки;

(б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с 
регулаторния/-те орган/-и на 
съответните държави-членки и с 
Агенцията;

Or. en

Изменение 387
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) да следи за спазването на 
изискванията за отделяне по смисъла 
на настоящата директива и други 
съответни законодателни документи 
на Общността и да гарантира, че няма 
кръстосано субсидиране между 
дейностите по пренос, разпределение, 
съхранение, ВПГ и доставка;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 388
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) да следи за спазването на 
изискванията за отделяне по смисъла 
на настоящата директива и други 
съответни законодателни документи 
на Общността и да гарантира, че няма 
кръстосано субсидиране между 
дейностите по пренос, разпределение, 
съхранение, ВПГ и доставка;

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 389
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съответствието им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в член 2в 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005;

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съответствието им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в член 2в 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005;
инвестиционните планове на 
операторите на преносни системи 
гарантират, че уменията и броят на 
персонала са достатъчни за 
изпълнение на задълженията във 
връзка с услугите; неспазването на 
инвестиционния план води до 
налагане на съразмерни санкции върху 
оператора на преносни системи в 
съответствие с насоките, изготвени 
от Агенцията;

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities must be responsible for ensuring ten year investment plans include 
provisions to ensure the workforce is capable of meeting any public service obligations as set 
out in this directive.  There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against gas undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in 
this Directive.
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Изменение 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, като 
определя или одобрява нормите и 
изискванията за качеството на 
услугите и снабдяването, и да 
преразглежда показателите за 
качество на услугите и снабдяването 
и правилата за сигурност и надеждност 
на мрежата;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 391
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, като 
определя или одобрява нормите и 
изискванията за качеството на 
услугите и снабдяването, и да 
преразглежда показателите за 
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качество на услугите и снабдяването 
и правилата за сигурност и надеждност 
на мрежата;

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities must be able to monitor quality of service, in conjunction with network 
security and reliability to ensure that public service obligations are met.

Изменение 392
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, като 
определя или одобрява нормите и 
изискванията за качеството на 
услугите и снабдяването, и да 
преразглежда показателите за 
качество на услугите и снабдяването 
и правилата за сигурност и надеждност 
на мрежата;

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities must be able to monitor quality of service, in conjunction with network 
security and reliability to ensure that public service obligations are met.
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Изменение 393
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, като 
определя или одобрява нормите и 
изискванията за качеството на 
услугите и снабдяването, и да 
преразглежда показателите за 
качество на услугите и снабдяването,
правилата за сигурност и надеждност на 
мрежата;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 394
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(з) да следи равнището на прозрачност, 
като гарантира, че предприятията за 
природен газ изпълняват задълженията 
си в това отношение;

з) да следи равнището на прозрачност, 
като гарантира, че операторите на 
преносни системи изпълняват 
задълженията си в това отношение;

Or. en
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Изменение 395
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да следи равнището на прозрачност, 
като гарантира, че предприятията за 
природен газ изпълняват задълженията 
си в това отношение.

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

Or. de

Обосновка

On the demarcation of the competences of regulatory and competition authorities, cf. 
justification to Amendment on Article 24b.

Изменение 396
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) да наблюдава степента на 
отваряне на пазара и конкуренцията в 
секторите на едро и на дребно, 
включително на борсите за природен 
газ, да следи цените на газа за 
домакинствата, процента на смяна 
на доставчика, процента на 
прекратяване на снабдяването и 
жалбите на домакинствата в 
стандартизирана форма, както и да 
следи за всякакво изкривяване или 
ограничение на конкуренцията в 
сътрудничество с органите за 
защита на конкуренцията, 

заличава се
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включително да предоставя нужната 
информация и да съобщава за 
съответните случаи на 
горепосочените органи;

Or. en

Изменение 397
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

On the demarcation of the competences of regulatory and competition authorities, cf. 
justification to Amendment on Article 24b.
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Изменение 398
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и) да наблюдава степента на ефективно
отваряне на пазара и конкуренцията в 
секторите на едро и на дребно, 
включително на борсите за природен 
газ, да следи цените на газа за 
домакинствата, процента на смяна на 
доставчика, условията за съразмерни 
авансови плащания, отразяващи 
действителното потребление, 
процента на свързване и прекратяване 
на снабдяването, таксите за 
поддръжка и жалбите на домакинствата 
в стандартизирана форма, както и да 
следи за всякакво изкривяване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сътрудничество с органите за защита на 
конкуренцията, включително да
предоставя необходимата информация и 
да съобщава за съответните случаи на 
горепосочените органи;

Or. en

Обосновка

Empowering the authority to monitor a wider range of rates and charges is in the interests of 
greater consumer choice.

Изменение 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква и а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„иа) да следи за появата на 
рестриктивни практики за сключване 
на договори, в т.ч. изключителни 
търговски права, които могат да 
предотвратят или ограничат избора 
на небитовите потребители да 
сключват едновременно договори с 
повече от един доставчик; когато 
това е уместно, националните 
регулаторни органи уведомяват 
националните органи за защита на 
конкуренцията;”

Or. en

Обосновка

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market. 

Изменение 400
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„иа) да следи за появата на 
рестриктивни практики за сключване 
на договори, в т.ч. изключителни 
търговски права, които могат да 
предотвратят или ограничат избора 
на небитовите потребители да 
сключват едновременно договори с 
повече от един доставчик; когато 
това е уместно, националните 
регулаторни органи уведомяват 
националните органи за защита на 
конкуренцията;”
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Or. en

Обосновка

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.

Изменение 401
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„иа) да следи за появата на 
рестриктивни практики за сключване 
на договори, в т.ч. изключителни 
търговски права, които могат да 
предотвратят или ограничат избора 
на небитовите потребители да 
сключват едновременно договори с 
повече от един доставчик; когато 
това е уместно, националните 
регулаторни органи уведомяват 
националните органи за защита на 
конкуренцията;”

Or. en

Обосновка

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.
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Изменение 402
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„иа) да следи за появата на 
рестриктивни практики за сключване 
на договори, в т.ч. изключителни 
търговски права, които могат да 
предотвратят или ограничат избора 
на небитовите потребители да 
сключват едновременно договори с 
повече от един доставчик; когато 
това е уместно, националните 
регулаторни органи уведомяват 
националните органи за защита на 
конкуренцията;”

Or. en

Обосновка

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.

Изменение 403
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„иб) да зачита свободата на 
договаряне по отношение на 
дългосрочните договори и 
възможността за сключване на 
основани върху активи договори, при 
условие че тези договори са в 
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съответствие със съществуващото 
законодателство на Общността;”

Or. en

Обосновка

There is a need to develop new capacity, especially by new entrants, and long term contracts 
with base load customers could be necessary to ensure part of the financing of such 
investments. Further some high energy users need to have access to long term, predictable 
energy contracts to remain competitive with other regions where these are available.

Изменение 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти, и да 
налага санкции в съответствие с 
насоките, изготвени от Агенцията, 
ако тези срокове бъдат надхвърлени 
без основателна причина.

Or. en

Обосновка

There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to use against gas 
undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in this Directive.
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Изменение 405
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти, и да 
налага санкции в съответствие с 
насоките, изготвени от Агенцията, 
ако тези срокове бъдат надхвърлени 
без основателна причина.

Or. en

Обосновка

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.

Изменение 406
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква (к) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(к) да следи и преразглежда условията 
за достъп до хранилища, временни 
хранилища и други спомагателни 
услуги съгласно член 19;

(к) да следи условията за достъп до 
хранилища, временни хранилища и 
други спомагателни услуги съгласно 
член 19;

Or. fr
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Обосновка

Although the difference between 'monitoring' and 'reviewing' is not explained in the text, this 
addition could create a legal basis for new and specific 'ex ante' powers in relation to 
storage, linepack and ancillary services.  This runs counter to the rules enabling Member 
States to authorise negotiated access by third parties (Article 19(3)). These unregulated 
market mechanisms for third-party access to storage services are an incentive to investment 
and should be retained.

Изменение 407
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

л) да контролира, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високите
стандарти на свързаните с природния 
газ обществени услуги и защитата на 
уязвимите клиенти;

Or. en

Обосновка

Social policy measures such as the establishment of high standards of universal and public 
service belong foremost to governments, in as far as they do not involve retail market 
regulation. Still, NRAs should monitor such standards so as to ensure an adequate level of 
protection of electricity consumers.
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Изменение 408
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

л) да контролира, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високите
стандарти на свързаните с природния 
газ обществени услуги, защитата на 
уязвимите клиенти;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 409
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с природния газ 
обществени услуги, да осигурява

л) да контролира, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високите стандарти 
на свързаните с природния газ 
обществени услуги, защитата на 
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защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите.

уязвимите клиенти.

Or. de

Обосновка

Some tasks should first and foremost be carried out by national governments, since they deal 
more with social policy measures than with retail market regulation. The regulatory 
authorities do not feel they are in a position to determine social policy.

Изменение 410
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
органи, високи стандарти на свързаните 
с природния газ обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите.

Or. de

Обосновка

On the demarcation of the competences of regulatory and competition authorities, cf. 
justification to Amendment on Article 24b.
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Изменение 411
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, на територията 
на Европейския съюз, еднакви и 
прозрачни високи стандарти на 
свързаните с потребителите, в т.ч. 
домакинства, на природен газ 
обществени услуги, и да осигурява 
защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на всички 
определени в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

Or. en

Обосновка

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.

Изменение 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с природния газ 
обществени услуги, да осигурява защита 
на уязвимите клиенти и да гарантира 

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

ефективността и прилагането на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

Or. en

Обосновка

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.

Изменение 413
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.
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Изменение 414
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ла) да гарантира ефективността и 
прилагането на определените в 
приложение А мерки за защита на 
потребителите;”

Or. en

Обосновка

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

Изменение 415
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ла) да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите;”

Or. en

Обосновка

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

Изменение 416
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ла) да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки 
за защита на потребителите.”

Or. de

Обосновка

The regulatory authorities should be responsible for ensuring the effective implementation of 
the provisions in Annex A. It should at least be made clear that responsibility for the 
implementation of the consumer protection provisions of Annex A lies with the regulatory 
authorities. Hence the proposal to create a new sub-paragraph for this purpose.

Изменение 417
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

н) да определя стандартизирани 
процедури за отношенията между 
крайния потребител и доставчика 
или дистрибутора, или оператора на 
измервателната система, които биха 
уреждали най-малко достъпа до 
данните за потреблението на клиентите, 
прилагането на стандартизиран формат 
за данните за потреблението и достъпа
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до тези данни съгласно буква з) от 
приложение А;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 418
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

н) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, в т.ч. 
данни относно цени и всички свързани 
с това разходи, да прилага лесно 
разбираем стандартизиран формат за 
подобни данни за потреблението, 
адекватно предварително плащане, 
което отразява действителното 
потребление, и бърз достъп за всички 
клиенти до подобни данни съгласно 
буква з) от приложение А;

Or. en

Обосновка

Consumers pay their gas in advance, e.g. every month. Often this upfront payment does not 
reflect the actual consumption by the consumer. Energy companies therefore receive an 
interest free loan from consumers. With new technologies - such as smart metering - energy 
companies can ask for more adequate pre payments.
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Изменение 419
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„оа) да гарантира прозрачност при 
колебанията на цените на едро;"

Or. en

Обосновка

To ensure a level playing field for all market actors any changes in wholesale prices must be 
available.

Изменение 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„оа) да определя и одобрява тарифи за 
достъп до мрежите и да публикува 
методологията, използвана за 
определяне на тарифите;”

Or. en

Обосновка

NRAs must be able to fix or approve tariffs to ensure fair access for all actors in the gas 
market, and the methodology behind setting these tariffs must be transparent and published in 
accordance with paragraph 4 of this article.
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Изменение 421
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква о а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„оа) да определя и одобрява тарифи за 
достъп до мрежите и да публикува 
методологията, използвана за 
определяне на тарифите;”

Or. en

Обосновка

NRAs must be able to fix or approve tariffs to ensure fair access for all actors in the gas 
market, and the methodology behind setting these tariffs must be transparent and published in 
accordance with paragraph 4 of this article.

Изменение 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква о б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„об) да налага за определен ограничен 
период от време горна граница на 
цените в пазари, в които липсва 
конкуренция, с цел потребителите да 
бъдат защитени срещу злоупотреби с 
пазара; пределните цени се определят 
на достатъчно високо равнище, така 
че да не обезсърчават новото 
навлизане и разрастване на 
съществуващите конкуренти;”



PE404.544v01-00 114/116 AM\715225BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

NRAs must be able to impose price caps where there is excessive market power, but these 
must be sufficiently high so as not to discourage new entry and expansion of existing 
competitors and the development of the internal market in gas.

Изменение 423
Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква о б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„об) да налага за определен ограничен 
период от време горна граница на 
цените в пазари, в които липсва 
конкуренция, с цел потребителите да 
бъдат защитени срещу злоупотреби с 
пазара; пределните цени се определят 
на достатъчно високо равнище, така 
че да не обезсърчават новото 
навлизане и разрастване на 
съществуващите конкуренти;”

Or. en

Обосновка

NRAs must be able to impose price caps where there is excessive market power, but these 
must be sufficiently high so as not to discourage new entry and expansion of existing 
competitors and the development of the internal market in gas.
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Изменение 424
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква (п) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(п) да следи за правилното прилагане на 
критериите и да определя дали дадено 
съоръжение попада в обхвата на 
разпоредбите на член 19, параграф 3 
или 4.

(п) да следи за правилното прилагане на 
критериите, въз основа на които може 
да бъде определено дали достъпът до 
съоръженията за съхранение или 
временно съхранение е технически 
и/или икономически необходим за 
осигуряването на ефективен достъп 
до системата за доставки за 
клиентите.

Or. fr

Обосновка

To ensure consistency with the new provisions of Article 19(1) requiring Member States to 
'define and publish criteria according to which it may be determined whether access to 
storage facilities and linepack is technically and/or economically necessary in order to 
provide efficient access to the system for the supply of customers'.

Изменение 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква п а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„па) да гарантира, че структурата на 
ставките за крайните потребители 
не води до потребление на енергия.”

Or. en



PE404.544v01-00 116/116 AM\715225BG.doc

BG

Обосновка

To ensure that energy efficiency is encouraged, so-called “progressive tariffs” should be 
made available to all gas consumers. These avoid the common “binomial” rate structure 
(fixed and proportional payment) where the energy used tends to be cheaper the more one 
consumes. The contrary should be mandatory. Either strict proportional or other innovative 
rates should be imposed as a general rule by regulators.

Изменение 426
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква п а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„па) да определя и да спазва прозрачни 
и обективни критерии за регулиране 
на вътрешния пазар на газ.”

Or. en

Изменение 427
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 1 – буква п б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„пб) да публикува процедурните 
правила, които трябва да бъдат 
следвани, в случай че пазарните 
участници желаят да обжалват 
техните решения.”

Or. en
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