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Изменение 428
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24 в – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) без да засяга процедурата по член 9, 
параграф 2, буква в), одобрява по 
отношение на първия десетгодишен 
план за развитие на мрежата 
планираните инвестиции и 
многогодишния план за развитие на 
мрежата, представян ежегодно от 
независимия оператор на система;

в) без да засяга процедурата по член 9, 
параграф 2, буква в), одобрява по 
отношение на първия десетгодишен 
план за развитие на мрежата 
планираните инвестиции и 
многогодишния план за развитие на 
мрежата, представян на всеки две 
години от независимия оператор на 
система;

Or. en

Изменение 429
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) да издава решения със задължителна 
сила спрямо предприятията за 
природен газ;

а) да издава решения със задължителна 
сила спрямо операторите на мрежи;
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б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на 
нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки 
за стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ;

в) да изисква всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му;

в) да изисква всякаква информация от 
операторите на мрежи, необходима за 
изпълнението на задълженията му;

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

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

д) да разполага с адекватни правомощия 
за провеждане на разследвания и 
издаване на предписания за уреждане на 
спорове съгласно параграфи 7 и 8;

д) да разполага с адекватни правомощия 
за провеждане на разследвания и 
издаване на предписания за уреждане на 
спорове съгласно параграфи 7 и 8;

е) да одобрява защитни мерки съгласно 
член 26.

е) да одобрява защитни мерки съгласно 
член 26.

Or. en

Обосновка

The aim of this directive is to create a level-playing field for gas-to-gas competitors on the 
EU-market. It is necessary to keep a clear distinction between regulatory and competition 
authorities.
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Изменение 430
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and weaken their market position, even when they have 
not committed any breach of competition rules. It is hard to see why regulatory authorities’ 
powers of intervention should be subject to fewer conditions than those of the anti-trust 
authorities originally responsible for reporting violations of competition.

Изменение 431
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки гарантират, че на 
регулаторните органи са дадени 
правомощията, които са необходими за 
ефективното и своевременно 
изпълнение на задълженията им, в  
определена рамка, по параграфи 1 и 2. 
Регулаторният орган има правото, в 
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следните правомощия: определена рамка, съвместима с 
националните разпоредби:

Or. en

Изменение 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки гарантират, че на 
регулаторните органи са дадени 
правомощията, които са необходими за 
ефективното и своевременно 
изпълнение на задълженията им, в 
определена рамка, по параграфи 1 и 2. 
Регулаторният орган има правото, в 
определена рамка, съвместима с 
националните разпоредби:

Or. en

Обосновка

Regulators should be accountable for ensuring compliance with regulations within a defined 
legal framework (based on this Directive) and within their national legal mandate.

Изменение 433
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че на 
регулаторните органи са дадени 

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

правомощията, които са необходими за 
ефективното и своевременно 
изпълнение на задълженията им в 
определената рамка по параграфи 1 и 2 
и в рамките на техния мандат 
съгласно националното 
законодателство. Регулаторният
орган има най-малко следните 
правомощия:

Or. en

Изменение 434
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да издава решения със задължителна 
сила спрямо предприятията за 
природен газ;

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

Or. de

Обосновка

Measures should be taken only in the event of a genuine breach of regulatory provisions. Gas 
release is a policy that should be rejected.

Изменение 435
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да издава решения със задължителна а) да издава решения със задължителна 
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сила спрямо предприятията за 
природен газ;

сила спрямо операторите на мрежи;

Or. de

Обосновка

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and weaken their market position, even when they have 
not committed any breach of competition rules. It is hard to see why regulatory authorities’ 
powers of intervention should be subject to fewer conditions than those of the anti-trust 
authorities originally responsible for reporting violations of competition.

Изменение 436
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на регулаторните разпоредби да взема 
решения за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективното  функциониране на 
мрежите;

Or. de

Обосновка

Measures should be taken only in the event of a genuine breach of regulatory provisions. Gas 
release is a policy that should be rejected.
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Изменение 437
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на 
нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки 
за стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ;

Or. de

Обосновка

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and weaken their market position, even when they have 
not committed any breach of competition rules. It is hard to see why regulatory authorities’ 
powers of intervention should be subject to fewer conditions than those of the anti-trust 
authorities originally responsible for reporting violations of competition.

Изменение 438
Norbert Glante

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

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на 
нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки 
за стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ;

Or. de

Обосновка

The Commission proposal empowers the regulatory authorities to take structural measures 
against energy undertakings as they see fit. It is hard to see why such measures should be 
permitted where there has been no breach of competition rules.

Изменение 439
Dominique Vlasto

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

Text proposed by the Commission Amendment

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да предлага на 
компетентните органи всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната конкуренция и за 
гарантиране на правилното 
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конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара,
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

функциониране на пазара;

Or. fr

Justification

In the absence of a clear framework for competition, this proposal would give the regulatory 
authorities an absolute and unpredictable power to intervene in the market, thus trespassing 
on the powers of the national competition authorities. Apart from the fact that "gas release" is 
a false panacea (with artificial supply sources and gas actually being sold on terms differing 
from the target market), this unregulated power would run counter to the aim of harmonising 
the rules applying to the internal market.

Изменение 440
Alyn Smith

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на 
нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения за
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да си сътрудничи с националните 
органи за защита на конкуренцията по 
отношение на проучвания на 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да предприема всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната конкуренция и за 
гарантиране на правилното 
функциониране на пазара;

»Or. en
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Обосновка

Regulators should be accountable for ensuring compliance with regulations within a defined 
legal framework. There should be a transparent appeals process that can be used in the event 
that the regulators findings are challenged. Competition rules should be enforced by 
competition authorities and not by the regulator acting independently. To promote investment, 
the framework within which regulators will work needs at least to be transparent and certain.

Изменение 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на 
нарушения на правилата за защита 
на конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да си сътрудничи с националните 
органи за защита на конкуренцията по 
отношение на проучвания на 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да взема решения, въз 
основа на такива проучвания и в 
рамките на техния мандат съгласно
националното законодателство, за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
гарантиране на изпълнението на 
задълженията съобразно 
настоящата директива или други 
решения на регулаторния орган или на 
Агенцията;

Or. en

Обосновка

Competition rules should be enforced by competition authorities and not by the regulator 
acting independently.
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Изменение 442
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара,
включително програми за продажба 
на права за доставки на газ;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да взема решения, при 
нарушаване на регулаторните 
правила,  за предприемане на всякакви 
подходящи, необходими и 
пропорционални мерки за стимулиране 
на ефективната експлоатация на 
мрежата;

Or. en

Обосновка

In general, the rules of competition law on EU as well as on national level to be applied in 
case of market power abuse are adequate and should not be scooped out by the proposed 
wording. Adequacy of measures as a rule of thumb is not required. Gas release programs 
would create a market in parallel to the gas stock markets reducing liquidity of the latter. The 
rule creates major uncertainty for investors.

Изменение 443
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва в сътрудничество с б) да извършва в сътрудничество с 



PE404.589v01-00 14/107 AM\715991BG.doc

BG

националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
права за доставки на газ;

националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания на 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да взема решения, въз 
основа на такива проучвания, за 
предприемане на всякакви необходими 
и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
права за доставки на газ;

Or. en

Обосновка

Under most judicial systems within the European Union, a legal court will only be able to 
check if the regulator has followed the right process in coming to a decision (marginal 
check).

Изменение 444
Eluned Morgan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
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права за доставки на газ; права за доставки на газ; да гарантира 
установяването на действително 
конкурентен пазар в ЕС, като изисква 
постепенното увеличаване на 
продажбите на права за доставки на 
газ на себестойността му, така че в 
срок до 2020 г. нито едно дружество 
да не разполага с дял по-голям от 20% 
от съответен пазар;  съответният 
пазар се определя от Комисията;

Or. en

Обосновка

To ensure there is no dominance in a specified market, by one or more player, NRAs shall 
have the powers to limit the share of market to 20% for a gas undertaking. This will open up 
the markets in member states, in particular those with dominant market players, who have 
been in several cases been guilty of abuse of power, and ensure fair access to other market 
players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market will expand, 
allowing for company growth.

Изменение 445
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи, 
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
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права за доставки на газ; права за доставки на газ; да гарантира 
установяването на действително 
конкурентен пазар в ЕС, като изисква 
постепенното увеличаване на 
продажбите на права за доставки на 
газ на  себестойността му, така че в 
срок до 2020 г. нито едно дружество 
да не разполага с дял по-голям от 50% 
от съответен пазар;  съответният 
пазар се определя от Комисията;

Or. en

Обосновка

To ensure there is no dominance in a specified market, by one or more player, NRAs shall 
have the powers to limit the share of market to 50% for a gas undertaking. This will open up 
the markets in member states, in particular those with dominant market players, who have 
been in several cases been guilty of abuse of power, and ensure fair access to other market 
players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market will expand, 
allowing companies to grow.

Изменение 446
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

"ба) при липса на нарушения на 
правилата за защита на 
конкуренцията, да се предприемат 
мерки, в случай че по-малко от 20% 
от определеното количество газ, 
постъпило на входните точки на 
държава-членка или съответен пазар, 
се предлага на пазара на едро чрез 
прозрачен и недискриминационен 
процес, напр. чрез обмен."

Or. en
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Обосновка

This amendment envisages to facilitate market access for new and smaller gas companies and 
to create more transparency in pricing on the gas market.

Изменение 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изисква всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му;

в) да получи всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му, включително 
основанията за отказ на 
предоставяне на достъп на трета 
страна, както и информация относно 
мерките, необходими за укрепването 
на мрежата; при необходимост да си 
сътрудничи с регулаторите на 
финансовите пазари;

Or. en

Обосновка

To ensure that NRAs are able to monitor the functioning of the gas market they should be able 
to obtain any relevant information from gas undertakings.

Изменение 448
Hannes Swoboda

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

в) да изисква всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му;

в) да получи всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му, включително 
основанията за отказ на 
предоставяне на достъп на трета 
страна, както и информация относно 
мерките, необходими за укрепването 
на мрежата; при необходимост да си 
сътрудничи с регулаторите на 
финансовите пазари;

Or. en

Обосновка

To ensure that NRAs are able to monitor the functioning of the natural gas market they should 
be able to obtain any relevant information from natural gas undertakings.

Изменение 449
Alyn Smith

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изисква всякаква информация от 
предприятията за природен газ, 
необходима за изпълнението на 
задълженията му;

в) да изисква информация, съобразно 
съществуващите в държавите-
членки процедури за събиране на 
информация, от предприятията за 
природен газ, необходима за 
изпълнението на задълженията му;

Or. en
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Изменение 450
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) да налага целесъобразни санкции 
спрямо предприятията за природен газ, 
които не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
решенията на регулаторния орган или 
Агенцията;

Or. en

Изменение 451
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 19, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs.



PE404.589v01-00 20/107 AM\715991BG.doc

BG

Изменение 452
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
временни хранилища, когато е 
технически и/или икономически 
необходимо за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите, и до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
отразяват действително възникнали 
разходи, доколкото последните  
съответстват на разходите на 
ефективен и структурно съпоставим 
оператор, и се характеризират с 
прозрачност. Те позволяват да се 
направят необходимите инвестиции в 
мрежите и съоръженията за ВПГ по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите и 
съоръженията за ВПГ.

Or. en

Обосновка

The wording in (a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is 
no requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The proposed wording extends the 
present provisions of the Gas Transmission Regulation to gas distribution and LNG facilities 
(unless exempted). It also moves provision of linepack to a regulated third party access basis, 
instead of Member States having the choice of RTPA or negotiated third party access.
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Изменение 453
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
отразяват действително възникнали 
разходи, доколкото последните  
съответстват на разходите на 
ефективен и структурно съпоставим 
оператор, и се характеризират с 
прозрачност. Те позволяват да се 
направят необходимите инвестиции в 
мрежите и съоръженията за ВПГ по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите и 
съоръженията за ВПГ.

Or. en

Обосновка

(a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is no requirement 
for cost-reflectivity in distribution tariffs.

Изменение 454
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
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пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

пренос и разпределение и методиките 
за тяхното изчисляване, или, 
респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за пренос и разпределение, 
и наблюдението върху тях, както и 
реда, условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, включително 
методиките за тяхното изчисляване, 
или, респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, и 
наблюдението върху тях. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ. Това 
може да включва специални 
законодателни разпоредби за нови 
инвестиции;

Or. en

Обосновка

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

The same shall apply for access to LNG facilities.

Изменение 455
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
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пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

пренос и разпределение и методиките 
за тяхното изчисляване, или, 
респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за пренос и разпределение,  
и наблюдението върху тях, както и 
реда, условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, включително 
методиките за тяхното изчисляване, 
или, респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, и 
наблюдението върху тях. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ. Това 
може да включва специални 
законодателни разпоредби за нови 
инвестиции;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
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пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ. 

пренос и разпределение и методиките 
за тяхното изчисляване, или, 
респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за пренос и разпределение, 
и наблюдението върху тях, както и 
реда, условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, включително 
методиките за тяхното изчисляване, 
или, респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, и 
наблюдението върху тях. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ. Това 
може да включва специални 
законодателни разпоредби за нови 
инвестиции.

Or. en

Обосновка

It is appropriate to ensure that NRAs are responsible for setting or approving transmission 
and distribution tariffs and their methodologies -or alternatively- the methodologies for 
setting or approving the transmission and distribution tariffs including the monitoring of the 
application of the methodologies for the setting of tariffs. The same shall apply for access to 
LNG facilities.

Изменение 457
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
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пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

пренос и разпределение и методиките 
за тяхното изчисляване, или, 
респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за пренос и разпределение, 
и наблюдението върху тях, както и 
реда, условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, включително 
методиките за тяхното изчисляване, 
или, респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ, и 
наблюдението върху тях. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

Or. en

Обосновка

It is appropriate to ensure that the NRAs are responsible for setting or approving: a) 
transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively b) the 
methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs, including the 
monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.

Изменение 458
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/ЕО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ и методиките за 
тяхното изчисляване, или, 
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инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

респективно, методиките за 
определяне или одобрение на 
тарифите за пренос и разпределение, 
и наблюдението върху тях. Тези 
тарифи позволяват да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите и 
съоръженията за ВПГ по начин, който 
позволява тези инвестиции да обезпечат 
трайността на мрежите и съоръженията 
за ВПГ.

Or. en

Обосновка

Transparency of the system must be guaranteed to ensure access for all market actors, and 
the ability to plan effectively must be ensured by the NRA.

Изменение 459
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, и методите, 
използвани за изчисляване на такива 
тарифи, както и реда, условията и 
тарифите, или поне методите, 
използвани за изчисляване на такива 
тарифи, за достъп до съоръженията за 
ВПГ. Тези тарифи и методики 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

Or. en
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Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 19, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs.

Изменение 460
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ.

(a) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение или 
методиката за изчисляването им,
както и реда, условията и тарифите, или 
методиката за изчисляване на 
тарифите, за достъп до съоръженията 
за ВПГ. Тези тарифи позволяват да се 
направят необходимите инвестиции в 
мрежите и съоръженията за ВПГ по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите и 
съоръженията за ВПГ.

Or. en

Обосновка

National regulatory authorities should have the necessary flexibility to set not only tariffs but 
also the method for calculating the tariffs.
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Изменение 461
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ;

а) свързване и достъп до националните 
мрежи, включително тарифите за 
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до 
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи 
позволяват да се направят необходимите 
инвестиции в мрежите и съоръженията 
за ВПГ по начин, който позволява тези 
инвестиции да обезпечат трайността на 
мрежите и съоръженията за ВПГ. Тези 
тарифи могат също така да 
предвиждат специален регулаторен 
подход по отношение на нова 
инфраструктура.

Or. de

Обосновка

The methodologies and/or the monitoring for setting or approving the transmission and 
distribution tariffs through the Agency should allow the necessary investments in the networks 
of the LNG facilities.

Изменение 462
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на изравнителни 
услуги.

б) предоставяне на изравнителни 
услуги, което отразява разходите и не 
зависи от постъпленията, доколкото 
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това е възможно, като същевременно 
осигурява подходящи стимули за 
потребителите на мрежата да 
балансират подаването и 
изтеглянето на газ от системата. Те 
са справедливи и не водят до 
дискриминация и се основават на 
обективни критерии.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 463
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на изравнителни 
услуги.

б) предоставяне на изравнителни 
услуги, които отразяват разходите и 
не зависят от постъпленията, 
доколкото това е възможно, като 
същевременно осигуряват подходящи 
стимули за потребителите на 
мрежата да балансират подаването 
и изтеглянето на газ от системата. 
Те са справедливи и не водят до 
дискриминация и се основават на 
обективни критерии.

Or. en

Обосновка

(b) is based on the ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and confirms the 
principle that TSO’s balancing activities should be broadly revenue neutral.
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Изменение 464
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"ба) предоставянето на качествени 
газови услуги."

Or. en

Обосновка

In addition to their role in fixing/approving terms and conditions for connections and 
balancing services, national regulatory authorities must also oversee/regulate the provision 
of gas quality conversion services (again on a RTPA basis), which can otherwise act as a 
major constraint on new entry/competition.

Изменение 465
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"ба) предоставянето на пазара на 
качествени газови услуги."

Or. en

Обосновка

(ba) national regulatory authorities must also oversee/regulate the provision of gas quality 
conversion services, which can otherwise act as a major constraint on new entry/competition.
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Изменение 466
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control either in form of an approval to the tariffs themselves or the tariff 
methodologies.

Изменение 467
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

NRAs must ensure that TSO's balancing activities are conducted in an open and transparent 
manner to ensure parity for all market actors.

Изменение 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

NRAs must ensure that TSO's balancing activities are conducted in an open and transparent 
manner to ensure parity for all market actors.

Изменение 469
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

National regulatory authorities should have the necessary flexibility to set not only tariffs but 
also the method for calculating the tariffs.

Изменение 470
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 471
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 472
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"5а. Националните регулаторни 
органи осъществяват наблюдение 
върху  управлението на 
претоварването в рамките на 
националните системи за 
електроенергия и междусистемните 
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връзки.
Операторите на преносни системи 
представят своите процедури за 
управление на претоварването, 
включително разпределението на 
капацитети, за одобрение на 
националните регулаторни органи. 
Националните регулаторни органи 
може да изискат от операторите на 
преносни системи да изменят тези 
правила, преди да ги одобрят."

Or. en

Обосновка

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

Изменение 473
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"5а. Националните регулаторни 
органи осъществяват наблюдение 
върху  управлението на 
претоварването в рамките на 
националните системи за 
електроенергия и междусистемните  
връзки.
Операторите на преносни системи 
представят своите процедури за 
управление на пратоварването, 
включително разпределението на 
капацитет, за одобрение на 
националните регулаторни органи. 
Националните регулаторни органи 
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може да изискат от операторите на 
преносни системи да изменят тези 
правила, преди да ги одобрят."

Or. en

Обосновка

Hence the formal approval of the congestion management procedures by regulators needs to 
be clearly stated, in order to ensure an efficient implementation of Regulation 1775//2005.

Изменение 474
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

The market in gas storage and LNG does not constitute a monopoly. Regulation would also 
jeopardise existing competition and planned investments in the construction of additional 
necessary gas storage.
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Изменение 475
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Deletion of 'storage’, as the regulation of storage tariffs would discourage investment. Gas 
storage is not a monopoly: a functioning competitive market has developed in this area.  
Regulation would jeopardise existing competition and planned investments in the construction 
of additional gas storage plants, which are urgently needed to boost security of supply in the 
EU.

Изменение 476
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни системи, 
системи за съхранение, системи за 

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

системи при необходимост да променят 
реда и условията, включително 
тарифите, споменати в настоящия член, 
за да се гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин.

Or. en

Изменение 477
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

In order to ensure a competitive market environment as well as  security of supply of the 
Union, regulatory authorities should not have the authority to influence tariffs of storage as 
this is considered as  detrimental to investment in planned or additional storage capacity. 
Storage as opposed to other network operators is not subject to a natural monopolistic market 
structure and thus any regulation would undermine competition and investment.
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Изменение 478
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Text proposed by the Commission Amendment

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

6.  Регулаторните органи имат 
правомощията да изискват от 
операторите на инфраструктури,
обект на регламентиран достъп от 
трети страни съгласно разпоредбите 
на член 18, параграф 4, член 19 и член 
20, при необходимост да променят реда 
и условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се 
гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин.

Or. fr

Обосновка

Aims to take account of the possibility the directive offers of setting up an unregulated third-
party access system in some circumstances (where an exemption is granted under Article 22 
or where a Member State opts for a negotiated system for access to storage facilities (Article 
19(3)).

Изменение 479
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат
правомощията да изискват от 

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

операторите на инфраструктури,
обект на регламентиран достъп от 
трети страни съгласно разпоредбите 
на член 18, параграф 4, член 19 и член 
20, при необходимост да променят реда 
и условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се 
гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин.

Or. fr

Обосновка

To take account of the possibility the directive offers of setting up an unregulated third-party 
access system in some circumstances (where an exemption is granted under Article 22 or 
where a Member State opts for a negotiated system for access to storage facilities (Article 
19(3)).

Изменение 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни системи, 
системи за съхранение, системи за ВПГ 
и разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, споменати в настоящия член, 
за да се гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин. В случай на забавяне по 
отношение на определянето на 
тарифите за пренос, съхранение, ВПГ 
и разпределение, националните 
регулаторни органи имат правото да 
определят тарифи за пренос и 
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разпределение предварително и да 
вземат решение относно подходящи 
компенсаторни мерки, в случай че 
окончателните тарифи се 
отклоняват от временните.

Or. en

Изменение 481
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни системи,
системи за съхранение, системи за ВПГ 
и разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, споменати в настоящия член, 
за да се гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин. В случай на забавяне по 
отношение на определянето на 
тарифите за пренос, съхранение, ВПГ 
и разпределение, националните 
регулаторни органи имат правото да 
определят тарифи за пренос и 
разпределение предварително и да 
вземат решение относно подходящи 
компенсаторни мерки, в случай че 
окончателните тарифи се 
отклоняват от временните.

Or. en

Обосновка

National Regulators should have this power to ensure that appropriate action is taken by 
TSOs and DSOs.
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Изменение 482
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 483
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всяка страна, която има оплакване 
срещу оператор на преносна система, 
система за ВПГ или разпределителна 
система, може да отнесе жалбата си към 
регулаторния орган, който, действайки 

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

орган, който, действайки като орган за 
решаване на спорове, издава решение в
срок от два месеца след получаване на 
жалбата. Този срок може да бъде 
удължен с два месеца, ако 
регулаторните органи се нуждаят от 
допълнителна информация. Този срок 
може да бъде удължен със съгласието на 
тъжителя. Такова решение има 
задължителна сила ако и докато не бъде 
отменено при обжалване.

Or. en

Обосновка

There should be a route to raise a complaint against a storage operator.

Изменение 484
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 485
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

In many Member States, action to combat anti-competitive behaviour is a matter for the 
competition authorities. However, some Member States have allocated responsibility in this 
and other areas to the regulatory authorities. In the light of these differing legal systems, the 
wording of Article 24c (9) is incorrect.

Изменение 486
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи 
са обосновани, съразмерни и 
необходими, като надлежно се вземат 
предвид становищата на 
заинтересованите участници на 
пазара и съществуващите им 
договорни задължения, както и 
очакваните разходи и ползи от 
решението, и се публикуват.

Or. en

Изменение 487
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи 
се аргументират надлежно и се 
придружават от мотиви.

Or. en

Обосновка

Clarification of language is necessary so that the independence of the NRA can be assured.

Изменение 488
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 
се придружават от мотиви.

12. Решенията на регулаторните органи 
се аргументират надлежно и се 
придружават от мотиви.

Or. en

Изменение 489
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

To ensure the independence and integrity of national regulatory decisions, appeals should be 
undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not subject to 
private or political influence in line also with Article 24a, 2 which sets out the independence 
of regulatory authorities from any other public or private entity, market interests or 
governments. Appeals going through the Courts help to establish the independence of 
regulatory decisions from political interference.
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Изменение 490
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

To ensure the independence of the regulatory authorities, appeals should be lodged with an 
independent and neutral authority. This is in line with the provisions of Article 24a(2) on the 
independence of the regulatory authorities from any public or private entity, market interests 
and governments. Making the courts the appeal body on decisions of the regulatory authority 
enhances the independence of these decisions.

Изменение 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24в – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

независим от двете заинтересовани 
страни. Трябва да се гарантира, че 
може да се обжалва както 
съдържанието на решението, така и 
следваната процедура.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 492
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

The Commission’s proposed power to adopt guidelines using the ‘regulatory procedure’ with 
scrutiny significantly restricts the rights of the European Parliament and should be rejected.



AM\715991BG.doc 49/107 PE404.589v01-00

BG

Изменение 493
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 494
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PE404.589v01-00 50/107 AM\715991BG.doc

BG

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 
Parliament. This would remove essential decisions on the form of the internal market in 
energy from the scope of the democratic legislative procedure. The extent of the transfer of 
competences to the Commission as a result of using the comitology procedure is 
inappropriate.

Изменение 495
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Article 24c(14) shall be deleted for the reason that the respective provision would shift 
significant powers to the Commission, namely the power to determine the competences of the 
regulators.
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Изменение 496
Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

14. Комисията може да изменя насоки 
за упражняването от страна на 
регулаторните органи на правомощията, 
описани в настоящия член. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се изменя в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

С предложението трябва да се гарантира приемане на насоките от Парламента и 
Съвета по редовната процедура. Прехвърлянето на правомощия върху Комисията 
трябва да се ограничи до евентуално необходими съгласувания.

Изменение 497
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

осигуряват капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, съвместим с развитието на 
ефективна конкуренция.

Or. de

Обосновка

To create cross-border competition it is necessary to create the necessary infrastructure 
conditions, including sufficient interconnection capacity.

The decision to develop gas exchanges as a free, central market place is a matter solely for 
the markets, and under no circumstances for the regulatory authority.

Изменение 498
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на съвместни борси за 
природен газ и разпределяне на 
трансграничния капацитет, и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност за 
развитие на ефективна конкуренция. 
Всяко решение на регулаторен орган, 
възпрепятстващо интеграцията на 
пазарите на природен газ на 
регионално равнище се довежда до 
знанието на Комисията и на 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори.
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Or. ro

Изменение 499
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 500
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Регулаторните органи могат да 
сключват споразумения с други 
регулаторни органи в рамките на 
Съюза с цел да се насърчи 
регулаторното сътрудничеството.

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 501
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"2а. Националните регулаторни 
органи имат правото да сключват 
споразумения с други национални 
регулаторни органи в рамките на 
Съюза с цел да се насърчи 
регулаторното сътрудничество." 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 502
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24г – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме насоки 
относно обхвата на задължението на 
регулаторните органи да 

заличава се
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сътрудничат помежду си и с 
Агенцията и относно случаите, 
когато Агенцията става 
компетентният орган, който трябва 
да вземе решение за регулаторния 
режим за междусистемната 
инфраструктура, свързваща най-
малко две държави-членки. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

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.

Изменение 503
Herbert Reul

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

1. Всеки регулаторен орган и Комисията 
могат да поискат становището на 
Агенцията относно съответствието на 
дадено решение, взето от регулаторен 
орган, с насоките, споменати в 
настоящата директива или в Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

1. Всеки регулаторен орган и Комисията 
могат да поискат становището на 
Агенцията относно съответствието на 
дадено решение, взето от регулаторен 
орган, с насоките, споменати в 
настоящата директива или в Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

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

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

3. Когато регулаторният орган, 
който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията в срок от четири месеца 
от датата на получаването му, 
Агенцията информира съответно 
Комисията.
4. Всеки регулаторен орган може да 
информира Комисията, когато 
смята, че решението, взето от даден 
регулаторен орган, не съответства на 
насоките, посочени в настоящата 
директива или в Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005, в срок от два месеца от 
датата на същото решение.
5. Когато Комисията, в срок от два 
месеца след като е била информирана 
от Агенцията съгласно параграф 3 
или от регулаторен орган съгласно 
параграф 4, или по собствена 
инициатива в срок от три месеца от 
датата на решението, прецени, че 
решението на регулаторен орган 
предизвиква сериозни съмнения 
относно съответствието му с 
насоките, посочени в настоящата 
директива или в Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005, Комисията може да 
реши да открие производство. В този 
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случай тя кани регулаторния орган и 
страните по производството пред 
регулаторния орган да представят 
становищата си.
6. Когато Комисията е взела решение 
да открие производство, в срок, не по-
дълъг от четири месеца от 
приемането на такова решение, тя 
издава крайно решение:
а) да не повдига възражения срещу 
решението на регулаторния орган;
или
б) изискващо от съответния 
регулаторен орган да измени или 
оттегли решението си, ако смята, че 
насоките не са спазени.
7. Когато Комисията не е взела 
решение за откриване на 
производство или окончателно 
решение в сроковете, определени 
съответно в параграфи 5 и 6, се 
смята, че тя не е повдигнала 
възражения срещу решението на 
регулаторния орган.
8. Регулаторният орган изпълнява 
решението на Комисията за 
изменение или отмяна на решението 
в срок от два месеца и информира 
съответно Комисията.
9. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
настоящия член. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването иÌ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, съгласно член 
30, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

The procedure foreseen in Article 24e paragraphs 3 to 9 would institute a system whereby the 
European Commission would issue final and binding decisions regarding the execution of 
national law. This infringes the competences of Member States for the execution of national 
law.

Изменение 504
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Shortening of deadline.

Изменение 505
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24д – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на настоящия 

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

член. 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 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

С предложението трябва да се гарантира приемане на насоките от Парламента и 
Съвета по редовната процедура. Прехвърлянето на правомощия върху Комисията 
трябва да се ограничи до евентуално необходими съгласувания.

Изменение 506
Dominique Vlasto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи за изпълнение 
на техните задачи за срок от най-
малко пет години данните, свързани с 
всички сключени сделки с договори за 
доставка на газ и с газови деривати с 
клиенти на едро и оператори на 
преносни системи, както и с оператори 
на системи за съхранение и на системи 
за ВПГ.

Or. fr

Обосновка

The rules on the compilation of data in connection with wholesale contracts should be clearly 
defined and relate to the competent authorities' specific tasks. Moreover, the competent 
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authorities may comprise bodies other than those referred to in the proposal for a directive.

Изменение 507
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

There is no essential reason why authorities should only be authorised to publish stored data 
which does not concern  transactions in financial instruments. Such a provision would 
discriminate against transactions in gas supply contracts with wholesale customers and 
transmission system operators as well as LNG operators and substantially disadvantage the 
market participant involved, thus also erecting a major barrier to market access.

Изменение 508
Christian Ehler

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

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

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

Or. de

Обосновка

Cutting red tape

Изменение 509
Alyn Smith

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The LNG and storage data requirements are extensive, exceeding those in the current 
guidelines. Data provision should be meaningful and proportionate and the value of the 
additional data being sought is questioned.

Изменение 510
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Article 24f is intended solely to describe the framework conditions regarding the obligation to 
store data, not the precise content of the information concerned. This should take place within 
the framework of the relevant guidelines.



AM\715991BG.doc 63/107 PE404.589v01-00

BG

Изменение 511
Dominique Vlasto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Publishing strategic data would adversely affect European importers of gas into the EU , as it 
would give European non-producers information about conditions affecting their competitors' 
sales. It should be possible for the data to be provided to the authorities concerned, but not 
published in that form (a precaution which is already the general rule in other sectors of the 
economy).

Изменение 512
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши 
да предостави на участниците на 
пазара елементи от тази 
информация при условие, че не издава 

заличава се
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чувствителна търговска информация 
за конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки. Настоящият 
параграф не се прилага по отношение 
на информацията за финансови 
инструменти, които попадат в 
обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 
Parliament. This would remove essential decisions on the form of the internal market in 
energy from the scope of the democratic legislative procedure. The extent of the transfer of 
competences to the Commission as a result of using the comitology procedure is 
inappropriate. The stored data constitute economically sensitive information which should 
not be published. For this reason, a clear distinction must be made between publication and 
storage.

Изменение 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Регулаторният орган докладва за 
резултата от своите проучвания или 
искането си към участниците на 
пазара, като гарантира, че не издава 
чувствителна търговска информация за 
конкретни играчи на пазара или 
конкретни сделки.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

There should be greater clarity as to the nature and purpose of the release of information 
gathered by the regulatory authority, in order to avoid any possible discretionary or even 
discriminatory treatment by the NRA in the disclosure of information.
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Изменение 515
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

The Commission’s proposed power to adopt guidelines using the ‘regulatory procedure with 
scrutiny’ significantly restricts the rights of the European Parliament and should be rejected.

Изменение 516
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 
Parliament. This would remove essential decisions on the form of the internal market in 
energy from the scope of the democratic legislative procedure. The extent of the transfer of 
competences to the Commission as a result of using the comitology procedure is 
inappropriate.

Изменение 517
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, 
както и формата и съдържанието на 
данните, които се съхраняват. Тези 
мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването Й. се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

This power to adopt guidelines is not necessary, since it is unclear how these details could be 
determined within the framework of a comitology procedure.

Изменение 518
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

С предложението трябва да се гарантира приемане на насоките от Парламента и 
Съвета по редовната процедура. Прехвърлянето на правомощия върху Комисията 
трябва да се ограничи до евентуално необходими съгласувания.

Изменение 519
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Since Article 24f paragraph 2 describes sufficiently clear the data to be kept in record, no 
further specification by guidelines is required.

Изменение 520
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 



PE404.589v01-00 70/107 AM\715991BG.doc

BG

Parliament. This would remove essential decisions on the form of the internal market in
energy from the scope of the democratic legislative procedure. Ultimately this provision 
would prejudice cooperation between the Agency and the CESR, since they both issue 
recommendations on whether transactions relating to gas supply contracts and gas 
derivatives should be subject to pre- and/or post-trade transparency requirements and, if so, 
what form these should take.

Изменение 521
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24е – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

С предложението трябва да се гарантира приемане на насоките от Парламента и 
Съвета по редовната процедура. Прехвърлянето на правомощия върху Комисията 
трябва да се ограничи до евентуално необходими съгласувания.

Изменение 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 24е а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Добавя се следният член:
„Член 24еа

Регулаторни правомощия за 
насърчаване на конкуренцията на 
пазара на газ
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 24в, параграф 3, буква б), 
националните регулаторни органи 
налагат на потребителите на 
системата, за които се счита, че 
разполагат със значително влияние 
върху пазара съгласно определението в 
член 24з:
а) задължения за гарантиране на 
прозрачността по отношение на 
публикуването на специфична 
информация като счетоводна 
информация, технически 
спецификации, специфични данни за 
договори за продажба, ред и условия за 
доставката и достъпа до услуги, 
както и цени;
б) ако потребителите на системата 
имат различен подход към 
контрагентите по отношение на 
едни и същи сделки, националният 
регулаторен орган може да наложи 
задължение за еднакво третиране 
като, по-специално, отмяна на всички 
съществени договорни разпоредби, 
които се считат за 
дискриминационни, включително 
цени, срокове за плащане, 
дискриминационни условия и методи 
на покупка или продажба, и за 
изключване на всички договорни 
разпоредби, които обвързват 
сключването на договор с поемане на 
задължение, което поради своя 
характер или съпоставено с 
обичайната договорна практика, не 
съставлява част от предмета на 
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договора;
в) ако липсата на ефективна 
конкуренция означава, че 
потребителите на системата биха 
могли да поддържат прекомерно 
ниско или високо равнище на цените, 
националният регулаторен орган 
може да наложи задължения, 
свързани с извършване на временен 
ценови контрол, включително 
задължения за обвързване на цените с 
разходите и задължения относно 
системите за аналитично 
счетоводно отчитане и за 
ценообразуване. При налагане на 
задължението за използване на 
отразяващи разходите механизми на 
ценообразуване ценовият контрол се 
основава на разходите на 
потребителите на системата, 
свързани с производството и 
инвестициите, включително 
подходящо равнище на 
възвръщаемост на тези инвестиции 
при нормални икономически условия.
2. Националните регулаторни органи 
налагат забрана върху потребителите 
на системата със значително влияние 
върху пазара, посочени в член 22з, 
параграф 1, и след изпълнение на 
процедурите, предвидени в член 22з:
а) за определяне на прекомерно високи 
цени за конкурентите на свързаните с 
тях предприятия или на 
предприятията, които са част от 
вертикално интегрираното 
предприятие съгласно определението 
в член 2; 
б) за определяне на необосновано 
ниски цени в сравнение с цените, 
предлагани от ефективни 
конкуренти;
в) за отдаване на неправомерно 
предпочитание на определени 
потребители; или
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г) за необосновано предлагане на 
услуги под формата на пакети.
3. Предоставя се механизъм на 
обжалване, без да се засяга 
упражняването на правата на 
обжалване съгласно общностното и 
националното законодателство. 
Обжалването няма суспензивно 
действие.“

Or. en

(Добавя се нов член 24еа след член 24е от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

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

Изменение 523
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. Добавя се следният член:
„Член 24еа
1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 24в, параграф 3, буква б), 
националните регулаторни органи 
могат да налагат на потребителите 
на системата, за които се счита, че 
разполагат със значително влияние 
върху пазара съгласно определението в 
член 24з:
а) задължения за гарантиране на 
прозрачността по отношение на 
публикуването на специфична 
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информация като счетоводна 
информация, технически 
спецификации, специфични данни за 
договори за продажба, ред и условия за 
доставката и достъпа до услуги, 
както и цени;
б) ако потребителите на системата 
имат различен подход към 
контрагентите по отношение на 
едни и същи сделки, националният 
регулаторен орган може да наложи 
задължение за еднакво третиране 
като, по-специално, отмяна на всички 
съществени договорни разпоредби, 
които се считат за 
дискриминационни, включително 
цени, срокове за плащане, 
дискриминационни условия и методи 
на покупка или продажба, и за 
изключване на всички договорни 
разпоредби, които обвързват 
сключването на договора с поемане на 
задължение, което поради своя 
характер или съпоставено с 
обичайната договорна практика, не 
съставлява част от предмета на 
договора;
в) ако липсата на ефективна 
конкуренция означава, че 
потребителите на системата биха 
могли да поддържат прекомерно 
ниско или високо равнище на цените, 
националният регулаторен орган 
може да наложи задължения, 
свързани с извършване на временен 
ценови контрол, включително 
задължения за обвързване на цените с 
разходите и задължения относно 
системите за аналитично 
счетоводно отчитане и за 
ценообразуване. При налагане на 
задължението за използване на 
отразяващи разходите механизми на 
ценообразуване ценовият контрол се 
основава на разходите на 
потребителите на системата, 
свързани с производството и 
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инвестициите, включително 
подходящо равнище на 
възвръщаемост на тези инвестиции 
при нормални икономически условия. 
2. Националните регулаторни органи 
могат да налагат забрана върху 
потребителите на системата със 
значително влияние върху пазара, 
посочени в член 22з, параграф 1, и след 
изпълнение на процедурите, 
предвидени в член 22з:
а) за определяне на прекомерно високи 
цени за конкурентите на свързаните с 
тях предприятия или на 
предприятията, които са част от 
вертикално интегрираното 
предприятие съгласно определението 
в член 2; 
б) за определяне на необосновано 
ниски цени в сравнение с цените, 
предлагани от ефективни 
конкуренти;
в) за отдаване на неправомерно 
предпочитание на определени 
потребители; или
г) за необосновано предлагане на 
услуги под формата на пакети.
3. Предоставя се механизъм на 
обжалване, без да се засяга 
упражняването на правата на 
обжалване съгласно общностното и 
националното законодателство. 
Обжалването няма суспензивно 
действие.“

Or. en

Обосновка

In case a national regulator finds that the market of gas is dominated by one or more system 
users, they should be able to impose measures which ensure the market brings benefits to the 
final users, while at the same time becoming more competitive. At the same time, an appeal 
mechanism should be provided for.
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Изменение 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14б. Добавя се следният член:

„Член 24еб

Насърчаване на конкуренцията на 
пазара на газ
1. С цел да се насърчава ефективна 
конкуренция на пазара на газ, да се 
избегне злоупотреба с господстващо 
положение и да се защитят 
интересите на потребителите, 
националните регулаторни органи 
извършват анализ на пазара за 
клиентите на едро, крайните 
потребители и спомагателните 
услуги, за да се определи степента на 
ефективна конкуренция на 
съответния пазар.
2. Ако конкуренцията на всеки от 
определените пазари не е ефективна 
по отношение на целите, изложени в 
член 1, националните регулаторни 
органи анализират дали даден 
потребител на системата е в 
положение, равностойно на 
господство, тоест положение на 
икономическа мощ, която му 
предоставя възможност да действа в 
значителна степен независимо от 
неговите конкуренти, клиенти и в 
крайна сметка потребители. 
Националните регулаторни органи 
публикуват заключенията от своя 
анализ на официалния си интернет 
сайт.
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3. В процеса на определяне на 
потребителите на системата със 
значително влияние върху пазара и без 
да се засягат разпоредбите на 
общностното право, националните 
регулаторни органи вземат под 
внимание:
а) присъствието на оператор на 
потребители на системата в 
географския регион на даден пазар и в 
тясно свързаните с него пазари, 
където връзките между двата пазара
са такива, че позволяват влиянието 
върху пазара, упражнявано на единия 
пазар, да бъде прилагано в другия 
пазар, като по този начин се засилва 
влиянието на въпросния оператор 
върху пазара;
б) размера на потребителя на 
системата и неговия пазарен дял;
б) обхвата на дейностите на 
потребителя на системата и 
контролираните от него дружества и 
на дейностите на дружеството, 
контролиращо потребителя на 
системата, вертикалната 
интеграция и уникалните 
характеристики на определените 
пазари по отношение на връзките, 
диверсификацията на продуктите и 
обхвата на стоките и услугите, 
предлагани под формата на пакети;
г) наличието на бариери за 
навлизането, растежа и 
разрастването на пазара;
д) липсата или ниското ниво на 
уравновесяване на покупателната 
способност;
е) липсата на потенциална 
конкуренция;
ж) икономиите от мащаба и 
дейността.
4. Не по-късно от 2 години след 
влизане в сила на Директива .../... за 
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изменение на Директива 2003/55/ЕО 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ и на 
всеки 3 години от предходния преглед, 
националните регулаторни органи 
извършват пазарен анализ на 
съответните пазари. Всеки оператор 
на система може да поиска да се 
извърши анализ на пазара на по-ранен 
етап, ако условията на конкуренция 
на съответния пазар са се променили 
значително след последния анализ на 
пазара и ако заключенията, посочени 
в параграф 2, са били публикувани 
преди повече от една година. Отказът 
да се извърши допълнителен анализ на 
пазара се обосновава надлежно.“

Or. en

(Добавя се нов член 24еб след член 24еа от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

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

Изменение 525
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14б. Добавя се следният член:
„Член 24еб

1. С цел да се насърчава ефективна 
конкуренция на пазара на газ, да се 
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избегне злоупотреба с господстващо 
положение и да се защитят 
интересите на потребителите, 
националните регулаторни органи 
извършват анализ на пазара за 
клиентите на едро, крайните 
потребители и спомагателните 
услуги, за да се определи степента на 
ефективна конкуренция на 
съответния пазар.
2. Ако конкуренцията на всеки от 
определените пазари не е ефективна 
по отношение на целите, изложени в 
член 1, националните регулаторни 
органи анализират дали даден 
потребител на системата е в 
положение, равностойно на 
господство, тоест положение на 
икономическа мощ, която му 
предоставя възможност да действа в 
значителна степен независимо от 
неговите конкуренти, клиенти и в 
крайна сметка потребители. 
Националните регулаторни органи 
публикуват заключенията от своя 
анализ на официалния си интернет 
сайт.
3. В процеса на определяне на 
потребителите на системата със 
значително влияние върху пазара и без 
да се засягат разпоредбите на 
общностното право, националните 
регулаторни органи вземат под 
внимание:
а) присъствието на оператор на 
потребители на системата в 
географския регион на даден пазар и в 
тясно свързаните с него пазари, 
където връзките между двата пазара 
са такива, че позволяват влиянието 
върху пазара, упражнявано на единия 
пазар, да бъде прилагано в другия 
пазар, като по този начин се засилва 
влиянието на въпросния оператор 
върху пазара;
б) размера на потребителя на 
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системата и неговия пазарен дял;
б) обхвата на дейностите на 
потребителя на системата и 
контролираните от него дружества и 
на дейностите на дружеството, 
контролиращо потребителя на 
системата, вертикалната 
интеграция и уникалните 
характеристики на определените 
пазари по отношение на връзките, 
диверсификацията на продуктите и 
обхвата на стоките и услугите, 
предлагани под формата на пакети;
г) наличието на бариери за 
навлизането, растежа и 
разрастването на пазара;
д) липсата или ниското ниво на 
уравновесяване на покупателната 
способност;
е) липсата на потенциална 
конкуренция;
ж) икономиите от мащаба и 
дейността.
4. Не по-късно от 2 години след 
влизане в сила на Директива .../... за 
изменение на Директива 2003/55/ЕО 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ и на 
всеки 3 години от предходния преглед, 
националните регулаторни органи 
извършват пазарен анализ на 
съответните пазари. Всеки оператор 
на система може да поиска да се 
извърши анализ на пазара на по-ранен 
етап, ако условията на конкуренция 
на съответния пазар са се променили 
значително след последния анализ на 
пазара и ако заключенията, посочени 
в параграф 2, са били публикувани 
преди повече от една година. Отказът 
да се извърши допълнителен анализ на 
пазара се обосновава надлежно.“

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 526
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а) В член 28, параграф 1 се заменя 
със следното:
„1. Държавите-членки, които не са 
директно свързани с 
взаимосвързаната система на никоя 
друга държава-членка и имат само 
един основен външен доставчик, 
могат да не спазват членове 4,7, 9, 23 
и/или 24 от настоящата директива. 
Предприятие за доставка, което има 
пазарен дял над 75%, се смята за 
основен доставчик. Дерогацията 
автоматично изтича от момента, 
когато поне едно от тези условия вече 
не е в сила. Всяка подобна дерогация
следва да бъде докладвана на 
Комисията.“

Or. en

Обосновка

Member States not directly connected to the interconnected system of any other Member State 
and having only one main external supplier should be able derogate from unbundling 
requirements.
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Изменение 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 28 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15б. В член 28 се добавя следният 
параграф:
„1а. Тъй като се намират в изолиран 
регион, който не е директно свързан с 
взаимосвързаната система на която и 
да е друга държава-членка, и имат 
само един основен външен доставчик с 
изключителни монополни права, 
предоставени му чрез договори или 
задължения, които предшестват 1 
май 2004 г., и понастоящем нямат 
физическата възможност да бъдат 
снабдявани от друг доставчик, 
Естония, Латвия и Литва могат да 
се ползват с дерогация от 
разпоредбите на членове 7, 7а, 7б, 7в, 
7г и 9. За основни доставчици се 
считат предприятията за доставка, 
които имат пазарен дял над 75% в 
този регион. Срокът на действие на 
тази дерогация изтича автоматично 
на датата, на която 
гореспоменатите договори и 
ангажименти, сключени или поети 
преди 1 май 2004 г. с основни 
доставчици, изтичат, но не по-късно 
от 10 години след приемане на 
Директива .../.../ЕО за изменение на 
Директива  2003/55/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ. Комисията се 
уведомява за всяка такава дерогация.“

Or. en
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Обосновка

The Baltic Region is an isolated Gas market with only 1 external supplier and no connection 
with other Member States. The long-term contracts granting the external supplier exclusive 
rights on gas distribution are currently into effect. Immediate implementation of unbundling 
requirements would mean breaking the existing binding contracts and will result in legal and 
financial consequences to be imposed on these countries. To avoid this, a derogation period 
shall be given to the Baltic States.

Изменение 528
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 31 – параграф 3 – първа алинея - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а) В член 31, параграф 3, уводната 
част от първата алинея се заменя със 
следното:
„3. Комисията, не по-късно от пет 
години след влизане в сила на 
Директива .../.../EО за изменение на 
Директива 2003/55/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ предава на 
Европейския парламент и Съвета 
подробен доклад, който очертава 
напредъка в създаването на вътрешен 
газов пазар. Докладът разглежда по-
специално:“

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 
between.. Regulation can therefore in principle be lighter.
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Изменение 529
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 б (нова)
Директива 2003/55/EО
Приложение А – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16б Приложение Аа се изменя както 
следва:
а) имат право на договор със своя 
доставчик на газови услуги и, когато 
е уместно, със съответния оператор 
на разпределителна система, в който 
при необходимост за въпросния 
договор се посочват:
- име и адреса на предприятието;
- предлаганите услуги, предлаганите 
нива на търговско и техническо
качество на обслужването, както и 
времето необходимо за започване на 
предоставяне     на услугата.
[…]'

Or. de

(Changing existing text in Annex A(a) of Directive 2003/55/EC)

Обосновка

This amendment is intended to define more precisely a number of terms which practice has 
shown to be too vague. Second indent: in a market subject to competition, quality of supply is 
a basic right. However, the word 'quality' alone should suffice to show that both commercial 
and technical standards are implied here. The 'initial connection' is not actually very 
important - it means the time when a newly established location is first connected to the 
network.
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Изменение 530
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16б. В приложение А буква а) се 
заменя със следното:
„а) имат право на договор със своя 
доставчик на газови услуги, в който 
се уточняват:
- самоличността и адреса на 
доставчика;
- предлаганите услуги, предлаганите 
нива на качество на обслужването, 
както и времето за първоначално 
присъединяване;
- видовете услуги по поддръжката, 
които се предлагат, ако има такива;
- начините, по които може да се 
получи осъвременена информация за 
всички приложими тарифи и такси за 
поддръжката;
- продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на 
договора, съществуването на права за 
безплатно оттегляне;
- условия за компенсации и 
възстановяване на заплатени суми, 
които важат, ако не са спазени нивата 
на качество на договорената услуга, 
включително неточно или закъсняло 
съставяне на сметки; …

- методът за стартиране на 
процедури за уреждане на спорове 
съгласно буква е); и
- информация относно правата на 
потребителите, която ясно се 
представя в сметките и на интернет 
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сайтовете на електроенергийните 
дружества.“

Or. en

Обосновка

Quality of service and transparency are essential rights in a competitive market.

Изменение 531
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква а) – второ тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

16б) В приложение А второто тире 
от буква а) се заменя със следното:
„- предлаганите услуги, равнището на 
търговско и техническо качество на 
предлаганите услуги, както и времето 
за първоначално предоставяне на 
услугите;“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 532
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 в (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

16в. В приложение А буква б) се 
заменя със следното:
„ б) са уведомени по подходящ начин 
за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са 
информирани за правото си да се 
оттеглят, когато бъдат уведомени. 
Доставчиците на услуги уведомяват 
абонатите си директно за всяко 
повишаване на цените, в подходящ 
срок не по-късно от един нормален 
период за съставяне на сметки след 
като повишението влезе в сила по 
прозрачен и ясно разбираем начин. 
Държавите-членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят 
от договора, ако не приемат новите 
условия, за които са получили 
уведомление от доставчика на газови 
услуги;"

Or. en

(Същият текст като този в приложение А, буква б) от Директива 2003/55/ЕО, като 
се добавя „по прозрачен и ясно разбираем начин“)

Обосновка

Transparency is essential in a competitive market.

Изменение 533
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 г (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16г) В приложение А буква в) се 
заменя със следното:
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„в) получават прозрачна информация
от независим източник за 
приложимите цени и тарифи и за 
стандартните условия, във връзка с 
достъпа и използването на газовите 
услуги на национално и общностно 
равнище;“.

Or. en

(Същият текст като този в приложение А, буква в) от Директива 2003/55/ЕО, като 
се добавя „на национално и общностно равнище“)

Обосновка

This information will improve competition.

Изменение 534
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 д (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16д. В приложение А буква г) се заменя 
със следното:
„г) получават пълен избор на методи 
на плащане, при които не се извършва 
дискриминация спрямо уязвимите 
потребители. [...] Общите условия 
следва да бъдат справедливи и
прозрачни. Те следва да бъдат 
написани на ясен и разбираем език. 
Клиентите следва да бъдат защитени 
от нечестни и подвеждащи методи на 
продажба, включително 
извъндоговорни пречки, налагани от 
търговеца.“

Or. en
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(Същият текст като този в приложение А, буква г) от Директива 2003/55/ЕО, като 
се добавя „включително извъндоговорни пречки, налагани от търговеца“)

Обосновка

Vulnerable customers need to be particularly protected.

Изменение 535
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 16 f (new)
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16е В приложение А буква е) се заменя 
със следното:
„ е) ползват прозрачни, прости и 
нескъпи процедури за разрешаване на 
техните оплаквания. Тези процедури 
дават възможност споровете да се 
решават справедливо и в кратки 
срокове (в рамките на три месеца), и 
осигуряват, ако е основателно, 
система на възстановяване на суми 
и/или компенсации. Те следват, 
където е възможно, принципите, 
изложени в Препоръка 98/257/ЕО на 
Комисията."

Or. en

(Същият текст като този в приложение А, буква е) от Директива 2003/54/ЕО, като 
се добавя „(в рамките на три месеца)“)

Обосновка

Consumers should be represented by a body that is independent of the National Regulator, 
Government and electricity suppliers.
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Изменение 536
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) лесно могат да сменят своя 
доставчик. Когато процесът на смяна 
изисква информация относно 
мястото за доставка, измервателни 
данни или стандартен профил на 
потребление, държавите-членки 
гарантират, че те се предоставят 
безплатно на всяко предприятие, 
оправомощено да има достъп до 
такива данни. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
гарантират, че са налице съгласуван 
формат за данните и процедура, по 
която доставчиците и потребителите 
получават достъп до тях. За тази 
конкретна услуга не се начисляват 
специални допълнителни такси на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Amendment focusing on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier. Suppliers do not necessarily have to be licensed, and while it is 
the new supplier that generally needs the metering information, switching systems may 
require the data to be passed to duly authorised third-party metering companies, rather than 
the supplier. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to 
customers’ bills.
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Изменение 537
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) лесно могат да сменят своя 
доставчик. Когато процесът на смяна 
изисква информация относно 
мястото за доставка, измервателни 
данни или стандартен профил на 
потребление, държавите-членки 
гарантират, че те се предоставят 
безплатно на всяко предприятие, 
оправомощено да има достъп до 
такива данни. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
гарантират, че са налице съгласуван 
формат за данните и процедура, по 
която доставчиците и потребителите 
получават достъп до тях. За тази 
конкретна услуга не се начисляват 
специални допълнителни такси на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Amendment focuses on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier, rather than on requiring systems to give the customer such 
data. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ 
bills.  Textual change is to clarify intention.
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Изменение 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) имат на разположение 
действителните данни за своето 
потребление и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 
доставка, като тези данни могат да 
включват енергийните доставки на 
разположение в определен район и 
всички национални и общностни 
механизми за насърчаване на 
енергийната ефективност. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите своевременно получават 
достъп до тях. За тази услуга не могат
да се начисляват допълнителни разходи 
на потребителите.

Or. en

Обосновка

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumer's role to 
have a positive influence on the market.

Изменение 539
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 
доставка, като тези данни могат да 
включват наличните енергийни 
доставки в определен район и всички 
национални и общностни механизми 
за насърчаване на енергийната 
ефективност. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не могат да се 
начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumer's role to 
have a positive influence on the market.

Изменение 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(з) имат на разположение данните за 
потреблението и имат право, по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи, да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко оправомощено 



PE404.589v01-00 94/107 AM\715991BG.doc

BG

доставка. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

предприятие за доставка. Страната, 
отговаряща за управлението на данните, 
е длъжна да предостави тези данни на 
предприятието. Държавите-членки 
определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
За тази услуга не могатда се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 541
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) надлежно биват информирани всеки 
месец за действителното потребление и 
разходи за газ. За тази услуга не може
да се начисляват допълнителни разходи 
на потребителите

и) са надлежно информирани всеки 
месец за действителното потребление и 
разходи за газ, като тази информация 
може да включва наличните 
енергийни доставки в определен район 
и всички национални и общностни 
механизми за насърчаване на 
енергийната ефективност.  За тази 
услуга не могат да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите. С цел да се гарантира 
предоставянето на тази информация, 
до 2015 г. във всички домакинства се 
инсталират „интелигентни“ 
електромери.

Or. en
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Обосновка

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumers' role in 
positively influencing the market. Smart meters communicate actual consumption to the 
supplier and inform the consumer about the cost of the actual consumption. These could 
allow consumers to reduced demand at peak time and lower energy costs. Following 
environmental measures are fully understood by consumers could they bring about the 
desired efficiency increases in which they intend to result in.

Изменение 542
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) надлежно биват информирани всеки 
месец за действителното потребление и 
разходи за газ. За тази услуга не може
да се начисляват допълнителни разходи 
на потребителите.

и) са надлежно и редовно информирани 
за действителното потребление на газ, 
въз основа на действително 
отчитане или на оценки, ако не са 
налице измервателни данни. За тази 
услуга не могат да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Customers should be informed frequently enough to control their consumption. This does not 
necessarily mean every month. On the other hand, meters are frequently placed within the 
apartments which make reading especially difficult and expensive. It is advisable to be more 
flexible and allow the use of estimates in these cases.

Изменение 543
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква и)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) надлежно биват информирани 
всеки месец за действителното 
потребление и разходи за газ. За тази 
услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

и) са информирани за действителното 
си потребление и разходи на газ 
достатъчно често, за да им се 
предостави възможност да регулират 
своето потребление на газ. За тази 
конкретна услуга не се начисляват 
специални допълнителни такси на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 544
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) надлежно биват информирани 
всеки месец за действителното 
потребление и разходи за газ. За тази 
услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

и) са информирани за действителното 
си потребление и разходи на газ 
достатъчно често, за да им се 
предостави възможност да регулират 
своето потребление на газ. За тази 
конкретна услуга не се начисляват 
специални допълнителни такси на 
потребителите.

Or. en
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Обосновка

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions.  
Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive.  In a 
competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ bills.  
Textual change is to clarify intention.

Изменение 545
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.
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Изменение 546
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) могат да сменят доставчика си по 
всяко време на годината, като процесът 
продължава не повече от един месец 
от момента, в който цялата 
необходима информация е 
предоставена и договорът между 
потребителя и новия доставчик влиза 
в сила, до действителната дата на 
смяната. Отношенията на даден 
клиент с предишния доставчик се 
прекратяват не по-късно от един месец 
след последната доставка от предишния 
доставчик.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 547
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

по-късно от два месеца след последната 
доставка от предишния доставчик.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 548
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.
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Изменение 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йа) Европейската харта за правата 
на потребителите на енергия, във 
вида, в който е предложена от 
Комисията, служи за основа на 
насоките относно защитата на 
потребителите, предложени от 
Агенцията на Комисията.“

Or. en

(Добавя се нов параграф йа) към приложение А, Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's rights and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Изменение 550
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йа) Европейската харта за правата 
на потребителите на енергия, във 
вида, в който е предложена от 
Комисията, служи за основа на 
насоките относно защитата на 
потребителите, предложени от 
Агенцията на Комисията.“
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Or. en

Обосновка

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's right and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Изменение 551
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йа) Европейската харта за правата 
на потребителите на енергия, във 
вида, в който е предложена от 
Комисията, служи за основа на 
насоките относно защитата на 
потребителите, предложени от 
Агенцията на Комисията.“

Or. en

(Добавя се нов параграф йа) към приложение А, Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's rights and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Изменение 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„йб) Във всяка държава-членка се 
създава съобразно закона независим 
орган, представляващ 
потребителите в областта на 
енергетиката. Този орган 
представлява потребителите в 
рамките на официалните преговори 
със съответните органи, свързани с 
вътрешния енергиен пазар. Този орган 
гарантира, че крайните потребители 
са защитени по подходящ начин в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и също 
отговаря за предоставяне по-
специално на независими консултации 
и надеждна информация на 
потребителите.“

Or. en

(Добавя се нов параграф йб) към приложение А, Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Изменение 553
Mia De Vits

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йб) Във всяка държава-членка се 
създава съобразно закона независим 
орган, представляващ 
потребителите в областта на 
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енергетиката. Този орган 
представлява потребителите в 
рамките на официалните преговори 
със съответните органи, свързани с 
вътрешния енергиен пазар. Този орган 
гарантира, че крайните потребители 
са защитени по подходящ начин в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и също 
отговаря за предоставяне по-
специално на независими консултации 
и надеждна информация на 
потребителите.“

Or. en

(Добавя се нов параграф йб) към приложение А, Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Изменение 554
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2003/55/ЕО
Приложение А – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„йб) Във всяка държава-членка се 
създава съобразно закона независим 
орган, представляващ 
потребителите в областта на 
енергетиката. Този орган 
представлява потребителите в 
рамките на официалните преговори 
със съответните органи, свързани с 
вътрешния енергиен пазар. Този орган 
гарантира, че крайните потребители 
са защитени по подходящ начин в 
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съответствие с разпоредбите на
настоящата директива и също 
отговаря за предоставяне по-
специално на независими консултации 
и надеждна информация на 
потребителите.“

Or. en

Обосновка

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Изменение 555
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки отменят
всички законови, подзаконови и 
административни разпоредби, които 
възпрепятстват което и да е 
предприятие за природен газ, 
регулаторен или друг орган да спазва 
своите задължения или да изпълнява 
своите правомощия или задължения 
съгласно настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Regulatory authorities maybe unable to exercise their legitimate powers or duties under this 
Directive because of national legislation. Artificially low regulated tariffs, which are 
generally enshrined in national law, may prevent the national regulatory authority from 
ensuring no cross-subsidies, and national law may prevent particular measures (e.g. 
auctioning of gas capacity) in certain Member States. Implementation also entails removal of 
such obstacles to effective competition.
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Изменение 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Атанас 
Папаризов, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 557
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.

Изменение 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Атанас 
Папаризов, Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Шест години след влизане в сила 
на настоящата директива, 
Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета, въз основа на 
обществени консултации и 
разисквания с компетентните органи 
и след получаване на становището на 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, относно 
това дали е желателно да се запази 
или измени настоящата директива. 
Няколкото варианта за 
преструктуриране на газовите 
дружества, предвидени в членове 7а—
7г, 9 и 9б от Директива 2003/55/ЕО, се 
проверяват, по-специално по 
отношение на ефективността на 
тяхното въздействие върху достъпа 
до мрежата и необходимите 
инвестиции.

Or. en

Обосновка

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