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Изменение 36
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Работата, извършена от ERGEG след 
нейното създаване, има положителен 
принос за вътрешния пазар на 
електроенергия и газ. При все това в 
сектора е общопризнато и е предложено 
от самата ERGEG да се премине от 
доброволно сътрудничество между 
националните регулаторни органи към 
сътрудничество в рамките на структура 
на Общността с ясни компетенции и 
правомощия да приема самостоятелни 
регулаторни решения в някои 
специфични случаи.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. lt

Justification

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 37
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 

(5) Въз основа на оценка на 
въздействието във връзка с изискваните 
ресурси за функционирането на 
централен орган, бе направено 
заключението, че един независим 
централен орган предлага редица 
дългосрочни преимущества в сравнение 



AM\716143BG.doc 3/97 PE404.596v01-00

BG

с други възможности. Поради това, 
следва да се създаде Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу 
„Агенцията“.

с други възможности. Поради това, 
следва да се създаде мрежа за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, наричана по-долу 
„Мрежата“.
(Това изменение се прилага в целия 
текст. Неговото приемане ще наложи 
съответни промени навсякъде.)

Or. fr

Изменение 38
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и 
регулаторен капацитет, прозрачност 
и ефективност.

(6) Мрежата следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО.

Or. fr

Изменение 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6)Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 

(6) Агенцията, като делегация на 
националните регулаторни органи,
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необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и регулаторен 
капацитет, прозрачност и ефективност.

следва да осигури правилно 
координиране на европейско и 
национално ниво и, когато е 
необходимо, завършване на тези нива 
на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и регулаторен 
капацитет, прозрачност и ефективност.

Or. en

Обосновка

The Agency must be seen as a delegation of the national regulatory authorities and not as a 
delegation of Commission's powers. In addition, in order to prevent a regulatory no-man's 
land once national markets integrate into regional markets, the Agency shall have as a 
mandate to coordinate the relevant national authorities in the guidance, settings of rules and 
monitoring of regional markets.

Изменение 40
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Агенцията следва да наблюдава 
сътрудничеството между операторите 
на преносни системи в секторите на 
електроенергията и газа, както и 
осъществяването на задачите на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия и тези на 
Европейските мрежи от оператори 
на преносни мрежи за природен газ. 
Заангажирането на структура на 
Общността е ключово, за да се 
гарантира, че сътрудничеството 
между операторите на преносни 

(7) Мрежата следва да организира 
сътрудничеството между 
националните оператори на преносни 
системи в секторите на 
електроенергията и газа.
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системи се осъществява по 
ефективен и прозрачен начин в полза 
на вътрешния пазар.

Or. fr

Изменение 41
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде 
рамка, в която националните 
регулаторни органи да могат да си 
сътрудничат. Тази рамка следва да 
улесни еднаквото прилагане на 
законодателството в областта на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
природен газ в Общността. На 
Агенцията следва да бъде дадено 
право да приема самостоятелни 
решения по отношение на ситуации, 
засягащи повече от една държава-
членка. Тези правомощия следва да 
обхващат регулаторния режим за 
инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, освобождавания от 
правилата на вътрешния пазар на 
нови междусистемни електропроводи 
и нова инфраструктура за природен 
газ, разположена в повече от една 
държава-членка.

заличава се

Or. fr
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Изменение 42
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целесъобразно е да се създаде рамка, 
в която националните регулаторни 
органи да могат да си сътрудничат. Тази 
рамка следва да улесни еднаквото 
прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар на 
електроенергия и природен газ в 
Общността. На Агенцията следва да 
бъде дадено право да приема 
самостоятелни решения по отношение 
на ситуации, засягащи повече от една 
държава-членка. Тези правомощия 
следва да обхващат регулаторния режим 
за инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, освобождавания от 
правилата на вътрешния пазар на нови 
междусистемни електропроводи и нова 
инфраструктура за природен газ, 
разположена в повече от една 
държава-членка.

(8) Целесъобразно е да се създаде рамка, 
в която националните регулаторни 
органи да могат да си сътрудничат. Тази 
рамка следва да улесни еднаквото 
прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар на 
електроенергия и природен газ в 
Общността. На Агенцията следва да 
бъде дадено право да приема 
самостоятелни решения по отношение 
на ситуации, засягащи повече от една 
държава-членка. Тези правомощия 
следва да обхващат регулаторния режим 
за инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки и освобождавания от 
правилата на вътрешния пазар на нови 
междусистемни електропроводи.

Or. en

Обосновка

Any exemption request for new gas infrastructures must be handled firstly by the regulatory 
authorities of the Member States concerned in order to facilitate and streamline the building 
of major new infrastructures, and then be submitted to the approval of the Commission, which 
is the best guarantee of the European interests due to its constitutive mission as guardian of 
the Treaties.
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Изменение 43
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
съвещателни функции по отношение 
на Комисията по въпросите на 
пазарното регулиране. Тя следва също 
така да бъде задължена да докладва 
на Комисията, когато установи, че 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи не 
дава необходимите резултати или че 
национален регулаторен орган, чието 
решение не е било съобразено с 
насоките, не е съгласен да се съобрази 
със становището на Агенцията.

заличава се

Or. fr

Изменение 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
съвещателни функции по отношение 
на Комисията по въпросите на 
пазарното регулиране. Тя следва също 
така да бъде задължена да докладва 
на Комисията, когато установи, че 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи не 
дава необходимите резултати или че 
национален регулаторен орган, чието 

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
функция по въпросите на пазарното 
регулиране.
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решение не е било съобразено с 
насоките, не е съгласен да се съобрази 
със становището на Агенцията.

Or. en

Обосновка

The Agency must be the main actor on elaborating and adopting market codes.

Изменение 45
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията следва също така да 
има право да издава задължителни 
насоки, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците 
на пазара при обмена на добри 
практики.

заличава се

Or. fr

Изменение 46
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Агенцията следва също така да има 
право да издава задължителни насоки, 
които да подпомогнат регулаторните 
органи и участниците на пазара при 
обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да има 
право да издава задължителни 
становища, които да подпомогнат 
регулаторните органи и участниците на 
пазара при обмена на добри практики.
Ако национален орган не се съобрази 
със становището на Агенцията, 
съответният национален орган 
трябва да представи достатъчна 
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обосновка. Агенцията може, ако 
счете за необходимо, да изготви ново, 
задължително становище, като даде 
достатъчно основания за това.

Or. it

Justification

The Agency should be given the power to provide non-binding opinions to help national 
authorities and market participants in sharing good practices.

Изменение 47
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Структурата на Агенцията 
следва да бъде подходяща за 
посрещане на специфичните нужди 
на енергийното регулиране. По-
конкретно, необходимо е изцяло да се 
вземе предвид специфичната роля на 
националните регулаторни органи и 
тяхната независимост.

заличава се

Or. fr

Изменение 48
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Структурата на Агенцията следва 
да бъде подходяща за посрещане на 
специфичните нужди на енергийното 
регулиране. По-конкретно, необходимо 
е изцяло да се вземе предвид 

(11) Структурата на Агенцията следва 
да бъде подходяща за посрещане на 
специфичните нужди на енергийното 
регулиране. По-конкретно, необходимо 
е изцяло да се вземе предвид 
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специфичната роля на националните 
регулаторни органи и тяхната 
независимост.

специфичната роля на националните 
регулаторни органи и тяхната 
гарантирана независимост.

Or. lt

Justification

The independence of the national regulatory authorities must not only be taken into account 
but must also be guaranteed in the creation and subsequent implementation of the provisions 
of the third energy package.

Изменение 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Управителният съвет следва да 
има необходимите правомощия, за да 
изготвя бюджета, да следи за 
неговото изпълнение, да разработва 
вътрешни правила, да приема 
финансови разпоредби и да назначава 
директор.

заличава се

Or. en

Обосновка

The role and competence of the Administrative Board has to be clarified. Such a recital is 
therefore premature at this stage of the process and must be deleted.
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Изменение 50
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Управителният съвет следва да има 
необходимите правомощия, за да 
изготвя бюджета, да следи за неговото 
изпълнение, да разработва вътрешни 
правила, да приема финансови 
разпоредби и да назначава директор.

(12) Управителният съвет на Мрежата
следва да има необходимите 
правомощия, за да изготвя бюджета, да 
следи за неговото изпълнение, да 
разработва вътрешни правила, да 
приема финансови разпоредби и да 
назначава директор.

Or. fr

Изменение 51
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка 
за осигуряване на доверието на пазара. 
Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Съветът на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

(13) Мрежата следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните 
органи е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка 
за осигуряване на доверието на пазара. 
Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Мрежата на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

Or. fr
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Изменение 52
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на 
обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от 
Агенцията, но следва да е независим, 
както от нейните административни, 
така и от нейните регулаторни 
органи.

заличава се

Or. fr

Изменение 53
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на 
обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от Агенцията, 
но следва да е независим, както от 
нейните административни, така и от 
нейните регулаторни органи.

(14) Тъй като Агенцията има 
правомощия да взема решения, с цел 
съкращаване на процеса, на 
заинтересованите страни се предоставя 
право на обжалване пред Апелативния 
съвет, който следва да бъде част от 
Агенцията, но следва да е независим, 
както от нейните административни, така 
и от нейните регулаторни органи.

Or. lt

Justification

This document stipulates that the Agency will take decisions of a general profile and level. 
Technical translation error into Lithuanian.
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Изменение 54
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от четири години след 
ефективното започване на 
дейността на Агенцията и на всеки 
пет години след това доклад относно 
нейните специфични задачи и 
постигнатите резултати, придружен 
с подходящи предложения за 
подобряване на нейната дейност.

Or. en

Изменение 55
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване Създаване на мрежа на енергийните 
регулатори

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на 
общностно ниво регулаторните 
задачи, осъществявани на национално 
ниво от регулаторните органи по 
член 22а от Директива 2003/54/ЕО и 
член 24а от Директива 2003/55/ЕО и, 
когато е необходимо, да се координира 
тяхната дейност.

Мрежата за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Мрежата“, се 
създава от Комисията, след 
получаване на одобрение от страна на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. fr
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Изменение 56
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на общностно 
ниво регулаторните задачи, 
осъществявани на национално ниво от 
регулаторните органи по член 22а от 
Директива 2003/54/ЕО и член 24а от 
Директива 2003/55/ЕО и, когато е 
необходимо, да се координира тяхната 
дейност.

Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, наричана по-
долу за краткост „Агенцията“, се 
създава, за да се допълнят на общностно 
ниво – когато са засегнати най-малко 
две държави-членки – регулаторните 
задачи, осъществявани на национално 
ниво от регулаторните органи по член 
22а от Директива 2003/54/ЕО и член 24а 
от Директива 2003/55/ЕО и, когато е 
необходимо, да се координира тяхната 
дейност.

Or. de

Обосновка

Verdeutlichung, dass die Agentur dort tätig werden soll, wo durch grenzüberschreitendes 
Agieren ein Regulierungs-Gap erwartet werden muss.

Изменение 57
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Правен статут и седалище

1. Агенцията е орган на Общността и 
е юридическо лице.
2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни 
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на юридическите лица съгласно 
националното законодателство. По-
специално, тя може да придобива или 
да разполага с движимо и недвижимо 
имущество и да е страна в съдебни 
производства.
3. Агенцията се представлява от 
нейния директор.
4. Седалището на Агенцията се 
намира в [местоположение]. Докато 
сградите й бъдат подготвени, тя ще 
ползва сградите на Комисията.

Or. fr

Изменение 58
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни на 
юридическите лица съгласно 
националното законодателство. По-
специално, тя може да придобива или 
да разполага с движимо и недвижимо 
имущество и да е страна в съдебни 
производства.

2. Във всяка от държавите-членки, 
Агенцията се ползва с най-широките 
законови правомощия, предоставяни на 
юридическите лица съгласно 
националното законодателство. Тя може 
да е страна в съдебни производства.

Or. de

Обосновка

Die Agentur soll kein Vermögen erwerben.
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Изменение 59
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Седалището на Агенцията се намира в 
[местоположение]. Докато сградите й 
бъдат подготвени, тя ще ползва сградите 
на Комисията.

4. Седалището на Агенцията се намира в 
Потсдам. Докато сградите й бъдат 
подготвени, тя ще ползва сградите на 
Комисията.

Or. de

Обосновка

Potsdam, im Energieland Brandenburg ist ein idealer Standort für die Agentur auch 
hinsichtlich der Verkehrsanbindung für die Gremienmitglieder.

Изменение 60
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Седалището на Агенцията се намира в 
[местоположение]. Докато сградите й 
бъдат подготвени, тя ще ползва сградите 
на Комисията.

4. Седалището на Агенцията се намира в 
Букурещ, Румъния. Докато сградите й 
бъдат подготвени, тя ще ползва сградите 
на Комисията.

Or. ro

Justification

The seats of the European agencies and of EU bodies in general should be distributed in an 
equitable fashion among the Member States. Bucharest is the capital of Romania and a highly 
developed city, with European-standard infrastructures and two international airports. Flight 
time from any European capital is no higher than four hours (from Brussels it is 2 hours 45 
minutes). The Romanian President and government support the idea of housing the Agency in 
Bucharest. 
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Изменение 61
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Състав

Агенцията се състои от:
а) Управителен съвет, който 
изпълнява функциите, определени в 
член 10;
б) Съвет на регулаторите, който 
изпълнява функциите, определени в 
член 12;
в) Директор, който упражнява 
функциите, определени в член 14;
г) Апелативен съвет, който изпълнява 
функциите, определени в член 16.

Or. fr

Изменение 62
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 3 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Постоянна група на участниците 
на пазара, която изпълнява 
функциите, определени в член 14а.

Or. en

Обосновка

See justification at article 14 a new.
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Изменение 63
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Постоянна група на 
потребителите, която изпълнява 
функциите, определени в член 14б.

Or. en

Обосновка

See justification at article 14 b new.

Изменение 64
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може: Агенцията:

a) издава становища, предназначени за 
операторите на преносни системи;

a) издава становища, предназначени за 
операторите на преносни системи;

б) издава становища, предназначени за 
регулаторните органи;

б) издава становища, предназначени за 
регулаторните органи;

в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 7 и 8.

г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 6, 7 и 8.

Or. en

Обосновка

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the 
cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.
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Изменение 65
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може: Агенцията:

a) издава становища, предназначени за 
операторите на преносни системи;

a) издава становища, предназначени за 
операторите на преносни системи;

б) издава становища, предназначени за 
регулаторните органи;

б) издава становища, предназначени за 
регулаторните органи;

в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 7 и 8.

г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 6, 7 и 8.

Or. en

Обосновка

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the 
cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.

Изменение 66
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 4 – буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) да издава становища, предназначени 
за операторите на преносни системи;

(а) да издава становища, предназначени 
за операторите на преносни системи 
за газ;

Or. de
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Обосновка

Begrenzung der Tätigkeiten auf das definierte Ziel.

Изменение 67
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 4 – буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 7 и 8. 

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 6, 7 и 8. 

Or. de

Обосновка

Die Agentur sollte auch im Bezug auf die Zusammenarbeit der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber bindende Entscheidungen fällen können, damit eine 
Selbstregulierung der Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreiber vermieden wird.

Изменение 68
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 4 – буква (г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 7 и 8.

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 6, 7 и 8.

Or. de

Обосновка

Die Agentur sollte auch im Bezug auf die Zusammenarbeit der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber bindende Entscheidungen fällen können, damit eine 
Selbstregulierung der Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreiber vermieden wird.
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Изменение 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 4 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) координира съответните 
национални регулаторни органи, 
отговарящи за регионалните пазари 
на електроенергия и газ.

Or. en

Обосновка

In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional 
markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in 
the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.

Изменение 70
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) да издава становища относно 
технически кодекси, съставени от 
Сдружението на операторите на 
преносни системи.

Or. ro

Justification

The Agency will need to verify, understand and adopt the technical codes drawn up by the 
OST association, as well as monitoring compliance with them once they are adopted.
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Изменение 71
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) има право да преразглежда 
решенията за издаване на 
сертификати, взети от 
националните регулаторни органи;

Or. lt

Изменение 72
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 4 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съвместно с Комисията насърчава 
междурегионалното сътрудничество 
между енергийните пазари и отговаря 
за тяхното интегриране в единния 
европейски енергиен пазар;

Or. lt

Изменение 73
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 4 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) одобрява независимите оператори 
на системи, назначени от 
държавите-членки, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/54/ЕО 
(във вида, в който е изменена с 
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COM(2007)0528).

Or. lt

Изменение 74
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може, по молба на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Комисията по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена.

Мрежата може да предоставя 
становища на Комисията по всички 
въпроси, свързани с целта, за която тя е 
създадена.

Or. fr

Изменение 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може, по молба на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Комисията по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Агенцията може, по молба на
Европейския парламент, Съвета или
Комисията, или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становища 
на Европейския парламент, Съвета и 
на Комисията, по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Or. de

Обосновка

Stärkung der Zusammenarbeit der Agentur mit dem Europäischen Parlament.
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Изменение 76
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Консултация

Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Изменение 77
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Консултация

Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
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потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Изменение 78
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Консултация

Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market participants, 
while TSOs are potentially an interested party.
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Изменение 79
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Консултация

Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations.

Изменение 80
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Консултации с участниците на 

пазара и потребителите
При изпълнение на своите задачи 
Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
всички заинтересовани участници на 
пазара и потребители по открит и 
прозрачен начин, по-специално с оглед 
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на задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. de

Обосновка

Öffentliche Konsultationen auf EU-Ebene werden derzeit von der ERGEG durchgeführt. 
Diese Aufgabe sollte daher von der Agentur übernommen werden, da sie bereits über 
etablierte Regeln und über Erfahrung mit öffentlichen Konsultationen verfügt. Außerdem 
handelt die Agentur im Interesse aller Marktteilnehmer, während die Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber möglicherweise selbst eine betroffene Partei sind.

Изменение 81
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Консултации с участниците на 

пазара и потребителите
При изпълнение на своите задачи 
Агенцията извършва консултации на 
широка основа и на ранен етап с 
всички заинтересовани участници на 
пазара и потребители по открит и 
прозрачен начин, по-специално с оглед 
на задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.

Or. de

Обосновка

Öffentliche Konsultationen auf EU-Ebene werden derzeit von der ERGEG durchgeführt. 
Diese Aufgabe sollte daher von der Agentur übernommen werden, da sie bereits über 
etablierte Regeln und über Erfahrung mit öffentlichen Konsultationen verfügt. Außerdem 
handelt die Agentur im Interesse aller Marktteilnehmer, während die Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber möglicherweise selbst eine betroffene Partei sind.
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Изменение 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Изработване на насоки

1. Агенцията изготвя в шест месечен 
срок проект на насоки за 
установяване на основни, ясни и 
обективни принципи за 
хармонизиране на пазара, както и 
технически правила.
2. При изготвянето на насоките 
Агенцията извършва консултации на 
широка основа по открит и прозрачен 
начин и предоставя информация на 
всички заинтересовани страни.
3. Въз основа на тези консултации 
Агенцията финализира и приема 
проекта на насоки. Тя прави публично 
достояние всички получени забележки 
и обяснява как са били взети предвид в 
окончателния вариант на проекта на 
насоките или обосновава тяхното 
отхвърляне.
4. Агенцията, по своя инициатива или 
по искане на Европейския парламент 
или на Комисията, може да започне 
същата процедура за актуализиране 
на насоките.

Or. en

Обосновка

Guidelines should be developed and adopted after extensive consultation by the Agency in 
order to establish key principles for the harmonisation of the rules. It is only when sound 
guidelines are adopted that codes could then be developed appropriately. The role of the 
European Parliament is strengthened in having the opportunity to initiate the revisions of 
these guidelines.
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Изменение 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Изработване на пазарни кодекси

1. След приемането на насоките 
съгласно член 5а, Агенцията изготвя в 
шест месечен срок проекти на 
пазарни кодекси, като стриктно 
спазва установените в насоките 
принципи.
2. При изготвянето на кодексите 
Агенцията извършва консултации на 
широка основа по открит и прозрачен 
начин и предоставя информация на 
всички заинтересовани страни. 
3. Въз основа на тези консултации 
Агенцията финализира и приема 
проектите на пазарни кодекси. Тя 
прави публично достояние всички 
получени забележки и обяснява как са 
били взети предвид в окончателния 
вариант на проекта на кодексите или 
обосновава тяхното отхвърляне.
4. Агенцията, по своя инициатива или 
по искане на Европейския парламент, 
може да започне същата процедура за 
преразглеждане на съществуващите 
кодекси съгласно процедурата по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

The market codes should be developed and adopted after extensive consultation by the 
Agency. The role of the European Parliament is strengthened in having the opportunity to 
initiate the revisions of these codes.
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Изменение 84
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Задачи по отношение на 
сътрудничеството на операторите 
на преносни системи
1. Агенцията дава становище на 
Комисията относно проектоустава, 
списъка на членовете и проекта за 
процедурен правилник на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 и на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ съгласно член 2б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005.
2. Агенцията следи изпълнението на 
задачите на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия, посочени в член 2г от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за газ, посочени 
в член 2г от Регламент (ЕО) № 
1775/2005. 
3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
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проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.
4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 
10-годишен инвестиционен план, 
предоставени ѝ съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 не 
гарантират недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.
5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 
2д, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време 
или не се прилага от операторите на 
преносни системи. 
6. Агенцията наблюдава регионалното 
сътрудничество на операторите на 
преносни системи по член 2з от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2з 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005.

Or. fr
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Изменение 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище
на Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за газ съгласно 
член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005 относно технически или 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план.

3. 3. Агенцията одобрява 10-годишния 
инвестиционен план на Европейските 
мрежи от оператори на преносни 
системи за електроенергия и природен 
газ, посочени в член 2в от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003 и в член 2в от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005, като 
гарантира недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно и 
сигурно функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

The 10-year investment plan should be subject to the approval of the Agency. It is necessary 
to avoid self regulation at EU level. It is a duty of the national regulatory authority to 
approve the investment plans of the TSOs. Therefore at EU level, the Agency should approve 
the EU-wide 10 year investment plan. Investors need a clear and predictable regulatory 
framework.

Изменение 86
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище 
на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 

3. Агенцията одобрява кодексите и 
правилата (включително 10-годишния 
инвестиционен план с пречките пред 
изграждането на трансгранична 
мрежа вследствие на различни 
процедури или практики за издаване 
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от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

на разрешение), с цел гарантиране на 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно и сигурно 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Klarere Erläuterungen und Ergänzung entsprechend vorgenommener Veränderungen bei der 
Gasmarktverordnung.

Изменение 87
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище 
на Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно технически или 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план.

3. След консултации с всички 
заинтересовани страни съгласно член 
5а, Агенцията подготвя 
стратегически насоки за Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за електроенергия съгласно 
член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 и за Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за газ 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и проекта 
за 10-годишен инвестиционен план в 
областите, изброени в член 2в, 
параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) 
1228/2003 и член 2в, параграфи 3 и 5 
от Регламент (ЕО) 1775/2005. Тези 
стратегически насоки гарантират  
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно  
функциониране на пазара. След като 
подготви проекта на 
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стратегическите насоки, Агенцията 
го представя на Комисията, която 
може да приеме тези стратегически 
насоки в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) 1228/2003 и член 14, параграф 2 
от Регламент (EО) 1775/2005.

Or. en

Обосновка

At the beginning of the regulatory process, the ACER should provide formal advice to the 
Commission in the form of Strategic Guidelines for the ENTSOs, as a basis for preparing the 
technical codes. On the basis of this formal advice, we suggest a comitology process is set in
place to deliver “binding” Strategic Guidelines on which future work will be based.

Изменение 88
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. След консултации с всички 
заинтересовани страни съгласно член 
5а, Агенцията подготвя 
стратегически насоки за Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за електроенергия съгласно 
член 2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 и за Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за газ 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 в 
областите, изброени в член 2в, 
параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) 
1228/2003 и член 2в, параграфи 3 и 5 
от Регламент (ЕО) 1775/2005. Тези 
стратегически насоки гарантират  
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно  
функциониране на пазара. След като 
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подготви проекта на 
стратегическите насоки, Агенцията 
го представя на Комисията, която 
може да приеме тези стратегически 
насоки в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) 1228/2003 и член 14, параграф 2 
от Регламент (EО) 1775/2005.

Or. en

Обосновка

The scope and depth of the proposed technical codes and the high level principles of the 10-
year investment plan which should be developed by the ENTSOs, according to Article 2e of 
Regulation (EC) 1225/2003 and to Article 2e of Regulation (EC) 1775/2005, should be 
defined ex ante.

Изменение 89
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде 
становище на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за газ 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. След провеждане на консултации с 
всички заинтересовани участници на 
пазара в съответствие с член 5а 
Агенцията изготвя стратегически 
насоки за Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за 
електроенергия и за Европейската
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ в областите, изброени в 
член 2в, параграфи 3 и 5 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003 и член 2в, параграфи 
3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
Стратегическите насоки осигуряват 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.  След 
изготвяне на стратегическите 
насоки, Агенцията ги предоставя на 
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Комисията, която ги приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол съгласно член 
13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 14, параграф 2 от 
Регламент № 1775/2005.

Or. de

Обосновка

Der Umfang und die Detailtiefe der vorgeschlagenen technischen Kodizes und der 
allgemeinen Prinzipien des Zehnjahresinvestitionsplans, die laut Artikel 2e der Verordnung 
(EG) 1228/2003 und Artikel 2e der Verordnung (EG) 1775/2005 von den Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreibern entwickelt werden sollen, sollen im Vorhinein im Rahmen eines 
Komitologieprozesses, in den alle Institutionen eingebunden sind, festgelegt werden.

Изменение 90
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище 
на Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно технически или 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план.

3. След консултации с всички 
заинтересовани страни, Агенцията 
подготвя стратегически насоки за 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и за 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 в областите, изброени в 
член 2в, параграфи 3 и 5 от Регламент 
(ЕО) 1228/2003 и член 2в, параграфи 3 
и 5 от Регламент (ЕО) 1775/2005. Тези 
стратегически насоки гарантират  
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно  
функциониране на пазара. След като 
подготви проекта на 
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стратегическите насоки, Агенцията 
го представя на Комисията, която 
може да приеме тези стратегически 
насоки.

Or. en

Обосновка

The Agency should have the power to prepare "Strategic Guidelines" after consultation with 
all stakeholders.

Изменение 91
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище 
на Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно технически или 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план.

3. След като се консултира с 
националните органи по отношение 
на областите на юрисдикция, 
Агенцията трябва да представи на
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия и 
на Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за природен газ
стратегически насоки относно 
техническите кодекси. В 
съответствие с тези насоки 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия и Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за природен газ трябва да 
изготвят проекти за технически 
кодекси и да ги представят на 
Агенцията за одобрение.
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия и Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за природен газ трябва да 
постигнат споразумение относно 
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проекта за годишна работна програма 
и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план и да ги 
представят на Агенцията.

Or. it

Justification

The national authorities should be given a consultative role in view of the specific 
characteristics of national territories. Furthermore, the European Network of Transmission 
System Operators for Electricity, being a technical body, should not establish market rules. 
The Commission should adopt market rules taking into account the opinion of the operators 
and the Agency should adopt technical codes on the basis of a draft put forward by ENTSO 
and ENTSOG.

Изменение 92
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно технически или 
пазарни кодекси, проекта за работна 
програма и проекта за 10-годишен 
инвестиционен план.

3. Агенцията може да даде становище на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за електроенергия 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи за газ съгласно член 
2г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 относно проектите за 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и проекта 
за 10-годишен инвестиционен план.

Or. en
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Изменение 93
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пазарни кодекси
3a. Агенцията представя на 
Комисията стратегическите насоки 
относно пазарните кодекси за 
одобрение. Това одобрение позволява 
на Агенцията да подготви проектите 
за пазарни кодекси.
Следователно Агенцията извършва 
консултации с всички съответни 
участници на пазара по открит и 
прозрачен начин и им предоставя 
информация и пълно участие в 
подготовката на проекта. Въз основа 
на тази консултация Агенцията 
определя проектите за пазарни 
кодекси и ги представя на Комисията 
за приемане и съответно наблюдение.

Or. it

Justification

The national authorities should be given a consultative role in view of the specific 
characteristics of national territories. Furthermore, the European Network of Transmission 
System Operators for Electricity, being a technical body, should not establish market rules. 
The Commission should adopt market rules taking into account the opinion of the operators 
and the Agency should adopt technical codes on the basis of a draft put forward by ENTSO 
and ENTSOG.
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Изменение 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 10-годишният инвестиционен 
план съдържа разпоредби за прехода 
към „интелигентни“ мрежи. 
Агенцията и националните 
регулаторни органи дават ясни 
инструкции относно напредъка на 
операторите на преносни системи в 
разработването на „интелигентни“ 
мрежи. С оглед на това се създава 
възходящ график за постигане на 
целта. 

Or. en

Обосновка

Smart grid technology represents an important development, which needs to be take duly into 
account in the 10-year investment plan.

Изменение 95
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 10-годишният инвестиционен 
план съдържа разпоредби за прехода 
към „интелигентни“ мрежи в срок от 
10 години от влизането в сила на 
настоящия регламент. Агенцията и 
националните регулаторни агенции се 
консултират относно напредъка на 
операторите на преносни системи в 
разработването на „интелигентни“ 
мрежи. С оглед на това се създава 
възходящ график за постигане на 
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целта. 

Or. en

Обосновка

Smart grid technology represents an important development, which needs to be take duly into 
account in the 10-year investment plan.

Изменение 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Агенцията като взема предвид 
списъка с приоритети, съставен от 
Комисията, по нейно искане изготвя 
проект на насоки за Европейските 
мрежи от оператори на преносни 
системи при подготовката на кодекси 
и други задачи, установени съгласно 
член 2в от Регламент (EО) № 
1228/2003 и в член 2в от Регламент 
(EО) № 1775/2005. При изготвянето на 
гореспоменатите препоръки 
Агенцията извършва консултации на 
широка основа. Агенцията внася 
проекта на стратегическите насоки в 
Комисията, която го внася в 
комисията, посочена в член 13, 
параграф 1 за неговото окончателно 
приемане  в съответствие с 
процедурата, посочена в член 13, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
1228/2003 и член 13, параграф 2 от 
Регламент (EО) 1775/2005.  
Европейските мрежи от оператори 
на преносни системи изготвят 
проекти за кодекси по начин, 
съответстващ на целите и 
критериите, определени в насоките, 
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приети съгласно горепосочената 
процедура. Агенцията финализира и 
приема проектите за кодекси, 
изготвени от Европейските мрежи 
от оператори на преносни системи и 
отговаря за наблюдението на 
тяхното прилагане от Европейските 
мрежи от оператори на преносни 
системи.

Or. en

Обосновка

To guide ENTSOs in the development of codes and other critical tasks, the Commission 
should develop a mandate which sets out the objectives and any criteria that these codes/ 
tasks should meet. This will ensure that ENTSOs focus on priority issues that deliver a truly 
competitive EU market. The Agency should play a key role in the preparation of this mandate. 
This mandate should only cover technical issues - whilst codes relating to the technical 
operation should be left for ENTSOs to prepare.

Изменение 97
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира при 
подготвянето на стратегическите 
насоки за Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи, 
въз основа на които се подготвят 
кодекси и правила (включително 
технически кодекси, инструменти за 
съвместна експлоатация на мрежата 
и планове за научноизследователска 
дейност, 10-годишен инвестиционен 
план, в т.ч. и прогноза за 
адекватността на производството  
веднъж на всеки три години, годишна 
работна програма), както е 
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предвидено в член 2в, параграф 1, 
букви а) и в) на Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и в член 2в, параграф 1, 
букви а) и в) на Регламент (ЕО) № 
1775/2005, и при целесъобразност -
консултиране включително и по 
приемането на задължителни насоки. 
По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира при 
подготвянето на пазарните кодекси, 
включително приемането на 
задължителни насоки.

Or. en

Изменение 98
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След консултации с всички  
заинтересовани страни съгласно член 
5а, Агенцията подготвя 
стратегически насоки относно 
пазарни кодекси. След като подготви 
проекта на стратегическите насоки 
относно пазарните кодекси, 
Агенцията го представя на 
Комисията, която може да приеме 
тези стратегически насоки в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
1228/2003 и член 14, параграф 2 от 
Регламент (EО) 1775/2005.

Or. en

Justification

In addition, it is also proposed that the Agency prepares strategic guidelines also on the 
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market codes which then are developed by the Agency in cooperation with the best suited 
stakeholders.

Изменение 99
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След консултации с всички  
заинтересовани страни съгласно член 
5а, Агенцията подготвя 
стратегически насоки относно 
пазарни кодекси. След като подготви 
проекта на стратегическите насоки 
относно пазарните кодекси, 
Агенцията го представя на 
Комисията, която може да приеме 
тези стратегически насоки в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
1228/2003 и член 14, параграф 2 от 
Регламент (EО) 1775/2005.

Or. en

Обосновка

It is also proposed that the Agency prepares strategic guidelines on the market codes which 
are then developed by the Agency in cooperation with the best suited stakeholders.

Изменение 100
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. След провеждане на консултации с 
всички заинтересовани участници на 



AM\716143BG.doc 45/97 PE404.596v01-00

BG

пазара в съответствие с член 5а 
Агенцията изготвя стратегически 
насоки за пазарни кодекси. След 
изготвяне на стратегическите 
насоки за пазарните кодекси, 
Агенцията ги предоставя на 
Комисията, която ги приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол съгласно член 
13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 14, параграф 2 от 
Регламент № 1775/2005.

Or. de

Обосновка

Zu Beginn des regulatorischen Prozesses sollte die Agentur der Kommission Vorschläge in 
Form von Strategischen Leitlinien für die Europäischen Netze der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOs) zukommen lassen, auf deren Grundlage die technischen 
Kodizes erstellt werden. Wir schlagen vor, dass basierend auf diesen Ratschlägen ein 
Komitologieprozess eingeleitet wird, der zur Erlassung „bindender“ Strategischer Leitlinien 
führt, welche wiederum die Basis für die zukünftige Arbeit der ENTSOs darstellen.Außerdem 
schlagen wir vor, dass die Agentur auch Strategische Leitlinien für Marktkodizes vorbereitet 
und sie dann gemeinsam mit den am besten geeigneten Marktteilnehmern weiter entwickelt.

Изменение 101
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След консултации с всички  
заинтересовани страни, Агенцията 
подготвя стратегически насоки 
относно пазарни кодекси. След като 
подготви проекта на 
стратегическите насоки относно 
пазарни кодекси, Агенцията го 
представя на Комисията, която 
може да приеме тези стратегически 
насоки.
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Or. en

Обосновка

The Agency should also have the power to prepare "Strategic Guidelines" on market codes 
after consultation with all stakeholders.

Изменение 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. След приемането на насоките 
съгласно член 5а, Европейските 
мрежи от оператори на преносни 
системи изготвят в шест месечен 
срок проекти на технически кодекси, 
както е предвидено в член 2в от 
Регламент (EО) № 1228/2003 и в член 
2в от Регламент (EО) № 1775/2005 и 
стриктно спазват установените в 
насоките принципи.
При изготвянето на тези кодекси 
Европейските мрежи от оператори 
на преносни системи вземат предвид 
техническите експертни знания на  
участниците на пазара и им 
предоставят информация. 
Европейските мрежи от оператори 
на преносни системи представят на 
Агенцията проектите на кодекси.
Агенцията извършва консултации на 
широка основа по открит и прозрачен 
начин.
Въз основа на тези консултации 
Агенцията финализира и приема 
проектите на кодекси. Тя прави 
публично достояние всички получени 
забележки и обяснява как са били 
взети предвид в окончателния 
вариант на проектите на кодексите 
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или обосновава тяхното отхвърляне.
По собствена инициатива на 
Агенцията  или по искане от страна 
на Европейските мрежи от 
оператори на преносни системи, 
може да се направи преразглеждане 
на вече съществуващите кодекси 
съгласно процедурата, описана в 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

The technical codes should be developed by the ENTSOs while complying fully with the 
adopted guidelines. The Agency will, after extensive consultations, finalise and adopt these 
codes.

Изменение 103
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията одобрява документите, 
които са предвидени в член 2в, 
параграф 1, букви а) до е) от 
Регламент (EО) № 1228/2003 и член 2в, 
параграф 1, букви а) до е) от 
Регламент (EО) № 1775/2005 и са 
подготвени от Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия и Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ.

Or. de

Обосновка

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
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die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.

Изменение 104
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията одобрява документите, 
които са предвидени в член 2в, 
параграф 1, букви а) до е) от 
Регламент (EО) № 1228/2003 и член 2в, 
параграф 1, букви а) до е) от 
Регламент (EО) № 1775/2005 и са 
подготвени от Европейската мрежа
от оператори на преносни системи за 
електроенергия и Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за газ.

Or. de

Обосновка

Auf Grundlage der bindenden Strategischen Leitlinien sollten die ENTSOs Vorschläge für die 
technischen Kodizes erstellen; diese technischen Kodizes stellen die technischen Regeln dar, 
die zur Erreichung der Strategischen Leitlinien notwendig sind. Die technischen Kodizes 
werden dann der Agentur zur Genehmigung übermittelt. Die formelle Genehmigung der 
Kodizes durch die Agentur ist das Ende des Prozesses. Eine andere Vorgehensweise auf EU-
Ebene könnte die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarktes gefährden und den 
Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreibern de facto die Möglichkeit zur 
Selbstregulierung eröffnen. Derselbe Prozess sollte auch auf den Zehnjahresinvestitionsplan 
und alle weiteren Dokumente angewandt werden, die von den ENTSOs vorbereitet und von 
der Agentur genehmigt werden müssen.
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Изменение 105
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията одобрява документите, 
подготвени от Европейските мрежи 
от оператори на преносни системи, 
предвидени в член 2в, параграф 1, 
буква а) - е) от Регламент № 1228/2003 
(ЕО) и в член 2в, параграф 1, буква а) -
е) от Регламент № 1775/2005(ЕО).

Or. en

Обосновка

In the process leading to the adoption of the technical codes, the ENTSOs would prepare 
draft technical codes based on the binding “Strategic Guidelines” elaborated by the ACER. 
The conclusion of the process is that the technical codes are formally approved by the ACER. 
To pursue a different approach at EU level would endanger the creation of a truly competitive 
EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Изменение 106
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията одобрява документите, 
подготвени от Европейските мрежи 
от оператори на преносни системи, 
предвидени в член 2в, параграф 1, 
буква а) - е) от регламент № 1228/2003 
(ЕО) и в член 2в, параграф 1, буква а) -
е) от Регламент № 1775/2005(ЕО).

Or. en
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Обосновка

In the process leading to the adoption of the technical codes, the ENTSOs would prepare 
draft technical codes based on the binding “Strategic Guidelines”. The conclusion of the 
process is that the technical codes are formally approved by the ACER. To pursue a different 
approach at EU level would endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process applies 
for the 10-year investment plan accordingly.

Изменение 107
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията координира обмена 
между европейските оператори на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи от трети страни.

Or. fr

Изменение 108
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 10-
годишен инвестиционен план, 
предоставени ѝ съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 не 
гарантират недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 10-
годишен инвестиционен план, 
предоставени ѝ съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005, не 
гарантират недискриминация по 
специално по отношение на лицата с  
нисък доход и лицата от изолирани 
региони, ефективна конкуренция и 
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сигурно и ефективно функциониране на 
пазара.

Or. en

Изменение 109
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 10-
годишен инвестиционен план, 
предоставени й съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 не 
гарантират недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

4. Агенцията дава на Комисията, 
Европейския парламент и Съвета
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна 
работна програма или проектът за 10-
годишен инвестиционен план, 
предоставени й съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 не 
гарантират недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

Or. lt

Justification

This is in line with the rapporteur’s Amendment 9, which asserts that the European 
Parliament and the Council should be more involved in the Agency’s activities.

Изменение 110
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
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съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
проект за технически кодекс не 
осигурява недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

Or. de

Изменение 111
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
проект за технически кодекс не 
осигурява недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

Or. de
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Изменение 112
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че проект за 
технически кодекс не е приет в рамките 
на разумен период от време или не се 
прилага от операторите на преносни 
системи.

Or. en

Обосновка

The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules should be done 
by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves. Transmission System 
Operators are operators of the monopoly infrastructure and are not participants in the 
competitive part of the market. Nevertheless, they have strong interests in the operation of the 
market rules (as they affect TSOs’ costs) and therefore should not prepare the market codes.

Изменение 113
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
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1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

1775/2005, когато счита, че проект за
технически кодекс не е приет в рамките 
на разумен период от време или не се 
прилага от операторите на преносни 
системи.

Or. en

Обосновка

The conclusion of the process is that the technical codes are formally approved by the 
Agency. To pursue a different approach at EU level would endanger the creation of a truly 
competitive EU market.

Изменение 114
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на 
преносни системи.

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че проект за
технически кодекс не е приет в рамките 
на разумен период от време или не се 
прилага от операторите на преносни 
системи.

Or. en

Обосновка

The changes reflect changes made to the Electricity and Gas Regulations).
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Изменение 115
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Агенцията наблюдава регионалното 
сътрудничество на операторите на 
преносни системи по член 2з от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2з 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die regionale Überwachung gehört nicht in das Aufgabenfeld der Agentur.

Изменение 116
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Представителите на 
националните регулаторни органи 
създават в рамките на Агенцията 
комитети за регионално 
сътрудничество, обхващащи 
географски райони, определени в 
съответствие с член 2з, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 1228/2003 (във 
вида, в който е изменен) и член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 (във вида, в който е 
изменен). Тези комитети за 
регионално сътрудничество 
подготвят и приемат регионални 
насоки,  съответстващи на 
стратегическите насоки на 
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Комисията съгласно член 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003  и член 2 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005, 
които са предназначени да насочват 
операторите на преносни системи 
във връзка с дейностите по член 2з, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2з, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 и при 
практическото прилагане на член 11, 
параграф 2 от Директивата за 
електроенергията.
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи представя на 
комитета за регионално 
сътрудничество за одобрение проекта 
на техническите документи, 
изготвени в съответствие с 
процедурите, предвидени в 
регионалните насоки. 
При вземането на решения от 
комитета за регионално 
сътрудничество, представителите на 
националните регулаторни органи на 
всяка държава-членка в съответния 
регион разполагат с по един глас при 
вземането на решение, а 
представителите на други  
национални регулаторни органи имат 
само консултативен глас.  Въпреки 
това, последните могат да наложат 
вето върху решение, прието от 
представителите на съответния 
регион, ако най-малко половината от 
тях се противопоставят на това.

Or. fr

Justification

This amendment seeks to confirm in the future legislative framework the regional initiatives 
as they are currently organised under the aegis of ERGEG. With a view to regional 
integration, the national regulatory authorities of the different Member States in a region 
must have adequate means to define in detail the Commission’s strategic guidelines and to 
approve regional projects prepared by the transmission operators in the region.
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Изменение 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Разходите, произтичащи за 
операторите на преносни системи от 
решения, взети от Агенцията, се 
възстановяват посредством 
националните системи за 
тарифиране на преноса, освен ако 
тези разходи не се дължат на 
нарушение или на неизпълнение на 
възложените на операторите на 
преносни системи задължения в 
съответствие с настоящия 
регламент, Регламент (EО) № 
1228/2003 или Регламент (EО) № 
1775/2005. 

Or. en

Обосновка

The costs related with decisions of the Agency on TSOs shall be borne by the latter and shall 
be taken into account in the calculation of tariffs unless these are a violation of duties of 
TSOs.

Изменение 118
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Агенцията наблюдава процеса на 
одобряване на изграждането на нови 
трансгранични капацитети и 
осигурява ускоряването на този 
процес в рамките на засиленото 
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регионално сътрудничество.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure a quick and effective authorisation process for the 
construction of new transborder capacities and to avoid the slow down of the investment 
projects.

Изменение 119
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Агенцията наблюдава 
изпълнението на целта, поставена от 
Европейския съвет, за постигане на 
дял от 20 % възобновяеми енергийни 
източници от общото енергийното 
производство до 2020 г. и съставя 
годишен доклад относно напредъка, 
постигнат при реализиране на тази 
цел. Тя изпраща този доклад до 
Комисията, Съвета и 
компетентната комисия на 
Европейския парламент.

Or. ro

Justification

The Agency will need to encourage the creation of a European energy market that is 
competitive, efficient and well-organised. In this connection, it will need to monitor the 
Community's energy objectives.
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Изменение 120
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Агенцията проверява и наблюдава 
изискванията и степента на 
прозрачност на енергийния пазар на 
Общността.

Or. ro

Justification

The Agency will need to encourage the creation of a European energy market that is 
competitive, efficient and well-organised. In this connection, it should work together with the 
competition council and monitor the degree of transparency of the energy market.

Изменение 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Агенцията наблюдава 
изчисленията на операторите на 
преносни мрежи за трансграничен 
капацитет и действителното (общо) 
използване на междусистемния 
капацитет между мрежите, както и 
разрешаването на проблемите, 
свързани с несправедлив, 
дискриминиращ или неефективен 
трансграничен достъп.

Or. en

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-
border trade.
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Изменение 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. В случай че не е постигнато 
съвместно споразумение между 
съответните национални 
регулаторни органи, Агенцията има 
правомощията и задълженията да 
взема обвързващи решения по всички 
въпроси, засягащи достъпа и 
използването на свързани преносни 
системи, включващи повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-
border trade.

Изменение 123
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Задачи по отношение на 

националните регулаторни органи
1. Агенцията приема самостоятелни
решения по технически въпроси, 
когато тези решения са предвидени в 
насоките, приети съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 



AM\716143BG.doc 61/97 PE404.596v01-00

BG

1228/2003 или Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.
2. Тя може, в съответствие с 
работната си програма или по молба 
на Комисията, да приема 
незадължителни насоки, които да 
подпомагат регулаторните органи и 
участниците на пазара при 
обменянето на добри практики.
3. Тя насърчава сътрудничеството 
между националните регулаторни 
органи и между регулаторните органи 
на регионално ниво. Когато 
Агенцията счита, че се изискват 
обвързващи правила за такова 
сътрудничество, тя дава 
необходимите препоръки на 
Комисията. 
4. Агенцията може да даде 
становище, по молба на всеки 
национален регулаторен орган или на 
Комисията, относно 
съответствието на дадено решение 
на националните регулаторни органи 
с насоките съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005. 
5. Когато националният регулаторен 
орган, който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията, съгласно параграф 4, в 
рамките на четири месеца от 
датата на получаването, тя 
информира Комисията.
6. Когато даден национален 
регулаторен орган срещне, при 
специфичен случай, затруднения с 
прилагането на Насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 
1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си, след като се 
консултира с Комисията в рамките 
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на 4 месеца. 
7. Агенцията взема решения относно 
регулаторния режим за 
инфраструктура, свързваща поне две 
държави-членки, съгласно член 22г, 
параграф 3 от Директива 2003/54/ЕО 
и член 24г, параграф 3 от Директива 
2003/55/ЕО. 

Or. fr

Изменение 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тя насърчава сътрудничеството 
между националните регулаторни 
органи и между регулаторните органи 
на регионално ниво. Когато Агенцията 
счита, че се изискват обвързващи 
правила за такова сътрудничество, тя 
дава необходимите препоръки на 
Комисията.

3. Тя осигурява сътрудничеството 
между националните регулаторни 
органи и между регулаторните органи 
на регионално ниво. С оглед на това
Агенцията установява обвързващи 
правила за такова сътрудничество 
между съответните национални 
регулаторни органи, които имат 
отношение към регионалните пазари.
Всеки от съответните органи има 
един глас, когато се взема решение 
относно тези правила.

Or. en

Обосновка

In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional 
markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in 
the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.
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Изменение 125
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тя насърчава сътрудничеството 
между националните регулаторни 
органи и между регулаторните органи
на регионално ниво. Когато Агенцията 
счита, че се изискват обвързващи 
правила за такова сътрудничество, тя 
дава необходимите препоръки на 
Комисията. 

3. Тя осигурява сътрудничеството 
между националните регулаторни 
органи на европейско и регионално 
ниво. Когато Агенцията счита, че се 
изискват обвързващи правила за такова 
сътрудничество, тя дава необходимите 
препоръки на Комисията. 

Or. en

Обосновка

Promote does not ensure that the purpose for which the Agency is to be established, which is, 
according to Article 1 of this Regulation establishing the Agency 'to coordinate the action by 
regulatory authorities' is achievable.

Изменение 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Агенцията може да даде становище, 
по молба на всеки национален 
регулаторен орган или на Комисията, 
относно съответствието на дадено 
решение на националните регулаторни 
органи с насоките съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005. 

4. Агенцията може да даде становище, 
по молба на всеки национален 
регулаторен орган, относно 
съответствието на дадено решение на 
националните регулаторни органи с 
насоките съгласно Директива 
2003/54/ЕО, Директива 2003/55/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 или 
Регламент (ЕО) № 1775/2005. 

Or. de
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Обосновка

Ziel dieses Vorschlages ist eine Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der 
Agentur.

Изменение 127
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато националният регулаторен 
орган, който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията, съгласно параграф 4, в 
рамките на четири месеца от датата на 
получаването, тя информира 
Комисията.

5. Когато националният регулаторен
орган, който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията, съгласно параграф 4, в 
рамките на четири месеца от датата на 
получаването, тя информира 
правителството на съответната 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der Agentur.

Изменение 128
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато националният регулаторен 
орган, който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията, съгласно параграф 4, в 
рамките на четири месеца от датата на 
получаването, тя информира Комисията.

5. Когато националният регулаторен 
орган, който е взел решението, не се 
съобрази със становището на 
Агенцията, съгласно параграф 4, в 
рамките на четири месеца от датата на 
получаването, тя информира Комисията 
и правителството на съответната 
държава-членка.
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Or. de

Обосновка

Neben der Kommission sollte auch die Regierung des entsprechenden Mitgliedstaates 
unterrichtet werden.

Изменение 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато даден национален регулаторен 
орган срещне, при специфичен случай, 
затруднения с прилагането на Насоките 
съгласно Директива 2003/54/ЕО, 
Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си, след като се 
консултира с Комисията в рамките на 
4 месеца.

6. Когато даден национален регулаторен 
орган срещне, при специфичен случай, 
затруднения с прилагането на Насоките 
съгласно Директива 2003/54/ЕО, 
Директива 2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 или Регламент (ЕО) № 
1775/2005, той може да се обърне към 
Агенцията за становище. Агенцията 
дава становището си в рамките на два 
месеца.

Or. de

Обосновка

Stärkung der unabhängigen Beartungskompetenz der Agentur und Verkürzung von Fristen.

Изменение 130
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Агенцията наблюдава развитието 
на пазарите на природен газ и 
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електроенергия и по-специално на 
цените на дребно на природен газ и 
електроенергия и съблюдаването на 
правата на потребителите, 
определени в предложенията за 
директива на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на 
Директива 2003/55/EО и на 
Директива 2003/54/EО.

Or. en

Обосновка

Current responsibilities of the Agency are too narrowly defined. With the creation of a 
Permanent Consumers' Group the Agency should constantly monitor the developments in the 
market, which have an impact on the consumers.

Изменение 131
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Споменатите в параграф 7 
трансгранични въпроси, засягащи най-
малко две държави-членки от един 
регион, се отнасят до регионалния 
комитет и решенията се вземат в 
съответствие с процедурите, 
посочени в член 6, параграф 7, трето 
тире. 

Or. fr

Justification

In order to avoid regulatory authorities not directly concerned by decisions concerning a 
single region having to explore the details of such issues in order to know what they are 
voting on, it would be useful to limit the decision-making to those authorities that are actually 
involved, while allowing the other Member States to have a consultative vote and a right of 
veto so as to ensure consistency at Community level.
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Изменение 132
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Агенцията наблюдава развитието 
на пазарите на природен газ и 
електроенергия, и по специално 
достъпа на енергия от възобновяеми 
източници до мрежата, като 
осигурява положителен сравнителен 
анализ (бенчмаркинг) на 
националните особености относно 
този достъп и улеснява 
възприемането на тези практики в 
други държави-членки.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure a real and positive benchmarking of the access of 
renewables according to the national practise and to the national peculiarities, and to 
facilitate the spread of this positive practises in other Member States, too.

Изменение 133
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Други задачи

1. Агенцията може да взема решения 
за предоставяне на освобождавания 
съгласно член 7, параграф 4, буква а) 
от Регламент (ЕО) № 1228/2003. 
Агенцията може да предоставя 
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освобождавания и съгласно член 22, 
параграф 3, буква а) от Директива 
2003/55/ЕО, когато съответната 
инфраструктура се намира на 
територията на повече от една 
държава-членка. 
2. Агенцията предлага независим 
оператор на система, съгласно член 
10, параграф 4 от Директива 
2003/54/ЕО и член 9, параграф 4 от 
Директива 2003/55/ЕО.

Or. fr

Изменение 134
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията може да взема решения за 
предоставяне на освобождавания 
съгласно член 7, параграф 4, буква а) от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003. 
Агенцията може да предоставя 
освобождавания и съгласно член 22, 
параграф 3, буква а) от Директива 
2003/55/ЕО, когато съответната 
инфраструктура се намира на 
територията на повече от една държава-
членка. 

1. Агенцията може да взема решения за 
предоставяне на освобождавания 
съгласно член 7, параграф 4, буква а) от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003. 
Регулаторните органи на 
съответните държави-членки, след 
консултации помежду им и след 
одобрение от Комисията, може да 
предоставят освобождавания и 
съгласно член 22, параграф 3, буква а) 
от Директива 2003/55/ЕО, когато 
съответната инфраструктура се намира 
на територията на повече от една 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 135
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията насърчава усилията за 
практическо прилагане на насоките 
за трансевропейските енергийни 
мрежи, както е посочено в Решение 
№1364/2006/EО на Европейския 
парламент и на Съвета.   
Агенцията по-специално взема 
предвид тези насоки, когато одобрява 
10-годишните инвестиционни 
планове, посочени в член 6, параграф 3.

Or. fr

Изменение 136
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При осъществяването на 
посочените задачи, Агенцията се 
консултира със съответните 
участници на пазара.

Or. en
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Изменение 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Срок за вземане на решения за 

освобождавания
Ако Агенцията не вземе решение по 
въпросите, по които разполага с 
обвързващи правомощия в 
съответствие с член 8 от настоящия 
регламент, най-късно в срок от три 
месеца от датата на искането, 
внесено от заинтересованите страни, 
решението се взема от Европейската 
комисия. 

Or. en

Обосновка

To avoid institutional paralysis within the Agency, a default mechanism is introduced for the 
final decision to be devolved to the European Commission in case of severe delay, by the 
Agency, in taking decisions on exemptions.

Изменение 138
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Наблюдение и изготвяне на доклад 

относно енергийния сектор
1. Агенцията извършва наблюдение на 
развитието на пазарите на природен 
газ и електроенергия и по-специално 
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на цените на дребно на природен газ и 
електроенергия и на съблюдаването 
на правата на потребителите, 
посочени в Директива 2003/55/EО и в 
Директива 2003/54/EО.
2. Агенцията публикува годишен 
доклад относно развитието на 
пазарите на природен газ и 
електроенергия и относно въпросите, 
свързани с потребителите. Чрез тези 
доклади се идентифицират всички 
останали пречки пред надлежното 
функциониране на вътрешния пазар 
на електроенергия и природен газ и 
също така потребностите на 
уязвимите потребители.
3. При публикуването на годишния си 
доклад Агенцията може да представи 
на Европейския парламент и на 
Комисията становище относно 
мерките, които е възможно да се 
предприемат за премахване на 
пречките и за подобряване на 
положението на уязвимите 
потребители, както е посочено в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 139
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
1. Когато Агенцията публикува 
годишния си доклад, тя определя 
изискванията на ЕС за съхраняването 
на електроенергия, по отношение на 
цикличността и безопасността на 
тази дейност, и изготвя насоки за 
инвестициите в инфраструктура за 
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производство и пренос на 
електроенергия. 
2. Агенцията координира на 
европейско равнище националните 
механизми за управление на енергийни 
кризи.
3. Агенцията координира обмена 
между европейските оператори и 
операторите от трети страни.

Or. fr

Justification

Complements amendment 18 of the rapporteur.

The Agency has to play the role of monitor of the European energy market and of European 
energy policy.

Crisis management coordination and exchanges with third countries are also essential to 
improving the operation of the markets.

Изменение 140
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Контрол, прилагане и санкции

1. Агенцията, като се консултира с 
Комисията, може да наложи
финансови санкции на операторите 
на преносни системи, които не 
спазват съответните си задължения 
по член 7 или които не предоставят 
информация, изискана от Агенцията, 
с оглед осъществяването на нейните 
задачи. Санкциите са ефективни, 
пропорционални и с възпиращ ефект.
2. Националните регулаторни органи 
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в сътрудничество с Агенцията са 
отговорни за удостоверяването на 
спазването от страна на 
операторите на преносни системи на 
задълженията, произтичащи от 
разпоредбите, разписани в настоящия 
регламент.
3. Когато се налагат санкции съгласно 
настоящия член, органът оповестява 
наименованията на съответните 
оператори на преносни системи, 
размерът и причините за налагането 
на финансовите санкции.

Or. en

Обосновка

The Agency should dispose effective enforcement mechanisms, which would enable to carry 
out its functions effectively.

Изменение 141
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Управителен съвет

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест са назначени 
от Комисията и шест са назначени 
от Съвета. Мандатът е пет години и 
може да се подновява еднократно.
2. Управителният съвет избира своя 
председател и своя заместник-
председател измежду членовете си. 
Заместник-председателят замества 
служебно председателя в случай на 
невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът 
на председателя и заместник-
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председателя е две и половина години 
и е подновяем. При всички случаи, 
обаче, мандатът на председателя и 
заместник-председателя изтича в 
момента, когато се прекратява 
тяхното членство в управителния 
съвет.
3. Заседанията на управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът на 
Агенцията участва в заседанията, 
освен ако управителният съвет не 
реши друго. Управителният съвет 
заседава поне два пъти в годината на 
редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-
малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може 
да покани да участва в заседанията 
му като наблюдател всяко лице, 
чието становище може да бъде от 
интерес. Членовете на управителния 
съвет могат, в съответствие с 
процедурния правилник, да бъдат 
подпомагани от съветници или 
експерти. Секретариатът на 
управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.
4. Решенията на управителния съвет 
се приемат с мнозинство от две-
трети от присъстващите членове.
5. Всеки член има право на един глас. 
В процедурния правилник се 
определят по-подробно разпоредбите 
относно гласуването и по-специално 
условията, при които един член може 
да действа от името на друг член, 
както и изискванията за кворум, 
когато е необходимо.

Or. fr
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Изменение 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се 
назначават от Комисията и шест се 
назначават от Съвета. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
трима членове. Един се назначава от 
Комисията, един се назначава от 
Съвета и един - от Европейския 
парламент. Мандатът е пет години и 
може да се подновява еднократно.

Or. en

Обосновка

In order to work in an efficient way the Administrative Board shall be composed of three 
members: one appointed by each of the EU Institutions. This will avoid excessive bureaucracy 
while ensuring at the same time that the three EU Institutions have an identical decisions 
right.

Изменение 143
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
четирима членове. Двама се назначават 
от Комисията и двама се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

Or. en

Обосновка

The overall size of the Agency is relatively modest (40-50 staff, with a budget of Eur 7M, 
according to the Commission’s impact assessment). For the sake of efficiency and to avoid 
costs and excessive bureaucracy, it seems appropriate to reduce the members of the 
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Administrative Board to four. Given that the tasks conferred upon the Administrative Board 
are delegated by the EU executive function, the Council and Commission should appoint the 
same number of members (two each).

Изменение 144
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
шест члена от различни държави-
членки. Двама се назначават от 
Комисията, двама се назначават от 
Съвета и двама - от Европейския 
парламент. Мандатът е пет години и 
може да се подновява еднократно след 
получаване на одобрението на 
Комисията, Съвета и Европейския 
парламент. Преди назначаването 
лицата, предложени за членове на 
управителния съвет, могат да бъдат 
поканени да се обърнат към 
компетентната комисия на 
Парламента и да отговорят на 
поставените въпроси от нейните 
членове.

Or. ro

Justification

The Agency's Administrative Board should consist of a number of members appropriate for 
the realisation of its tasks and functions as laid down in the Regulation. Six members will 
work more efficiently than twelve. The six should be from different Member States, in the 
interests of a balanced representation of Member States and maximum transparency. The 
number of members of theBoard should be in direct proportion to the agency's staff numbers, 
and every effort should be made to avoid making unjustifiable demands on the agency's 
budget. 
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Изменение 145
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
петима членове. Двама се назначават 
от Комисията, двама се назначават от 
Съвета и един - от Европейския 
парламент. Мандатът е пет години и 
може да се подновява еднократно.

Or. en

Обосновка

The overall size of the Agency is relatively modest. For the sake of efficiency and to avoid 
costs and excessive bureaucracy, it seems appropriate to reduce the members of the 
Administrative Board to five.

Изменение 146
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет членове и всички държави-
членки се представляват на 
ротационен принцип. Шест се 
назначават от Комисията и шест се 
назначават от Съвета. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
еднократно.

Or. en
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Изменение 147
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 
от Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет членове. Всеки член има 
право на заместник. Трима членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията и девет членове и техните 
заместници се назначават от Съвета. 
Мандатът е пет години и може да се 
подновява еднократно.

Or. en

Обосновка

Point 1. If deemed useful despite the nature of the Board's tasks a recital could state that 
when appointing members to the Board the Council should endeavour to ensure a balanced 
participation of Member States, possibly through a rotation system.

Изменение 148
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават от 
Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години и може 
да се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават от 
Комисията и шест се назначават от 
Съвета. Мандатът е пет години.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.
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Изменение 149
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Членовете на управителния съвет 
са независими от националните 
правителства.

Or. en

Обосновка

The Agency should be as independent as possible.

Изменение 150
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани да 
участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Председателят на Съвета на 
регулаторите или посочен от него 
член на този съвет и директорът на 
Агенцията участват в заседанията без 
право на глас. Управителният съвет 
заседава поне два пъти в годината на 
редовни сесии. Допълнително той може 
да заседава по инициатива на неговия 
председател, по молба на Комисията 
или по искане на най-малко една трета 
от неговите членове. Управителният 
съвет може да покани да участва в 
заседанията му като наблюдател всяко 
лице, чието становище може да бъде от 
интерес. Членовете на управителния
съвет могат, в съответствие с 
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съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

процедурния правилник, да бъдат 
подпомагани от съветници или 
експерти. Секретариатът на 
управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative 
Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that 
Board should attend the Administrative Board meetings as an observer.

Изменение 151
Angelika Niebler, Christian Ehler 

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани да 
участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Председателят на Съвета на 
регулаторите или посочен от него 
член на този съвет и директорът на 
Агенцията участват в заседанията без 
право на глас, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани да 
участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
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Агенцията.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative 
Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that 
Board should attend the Administrative Board meetings as observer.

Изменение 152
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителния съвет се 
свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани да 
участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

3. Заседанията на управителния съвет се 
свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията. Управителният съвет 
заседава поне два пъти в годината на 
редовни сесии. Допълнително той може 
да заседава по инициатива на неговия 
председател, по молба на Европейския 
парламент, на Съвета, на Комисията 
или по искане на най-малко една 
четвърт от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани 
трети лица да участват в заседанията 
му като наблюдатели при наличието 
на единодушно решение за това. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.
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Изменение 153
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в годината 
на редовни сесии. Допълнително той 
може да заседава по инициатива на 
неговия председател, по молба на 
Комисията или по искане на най-малко 
една трета от неговите членове. 
Управителният съвет може да покани да 
участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Председателят на Съвета на 
регулаторите или посочен от тях 
член на този съвет и директорът на 
Агенцията участват в заседанията, 
освен ако управителният съвет не реши 
друго. Управителният съвет заседава 
поне два пъти в годината на редовни 
сесии. Допълнително той може да 
заседава по инициатива на неговия 
председател, по молба на Комисията 
или по искане на най-малко една трета 
от неговите членове. Управителният 
съвет може да покани да участва в 
заседанията му като наблюдател всяко 
лице, чието становище може да бъде от 
интерес. Членовете на управителния 
съвет могат, в съответствие с 
процедурния правилник, да бъдат
подпомагани от съветници или 
експерти. Секретариатът на 
управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. en

Изменение 154
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Членовете на управителния съвет 
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са независими от националните 
правителства.

Or. en

Обосновка

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive 
instructions from these institutions, but not from any particular Member State.

Изменение 155
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Членовете на управителния съвет 
са независими от националните 
правителства.

Or. en

Обосновка

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive 
instructions from these institutions, but not from any particular Member State.

Изменение 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с мнозинство от две-трети 
от присъстващите членове.

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с квалифицирано мнозинство. 



PE404.596v01-00 84/97 AM\716143BG.doc

BG

Or. en

Изменение 157
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с мнозинство от две-трети от 
присъстващите членове.

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с мнозинство от две-трети от 
присъстващите членове, освен в 
случаите, за които е предвидено друго 
в настоящия регламент или в устава.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.

Изменение 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Членовете на управителния съвет 
са независими от националните и 
регионалните правителства.

Or. en

Justification

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council, the European Parliament and the Commission 
respectively, they can receive instructions from these institutions, but not from any particular 
Member State.
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Изменение 159
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки член има право на един глас. В 
процедурния правилник се определят 
по-подробно разпоредбите относно 
гласуването и по-специално условията, 
при които един член може да действа 
от името на друг член, както и
изискванията за кворум, когато е 
необходимо.

5. Всеки член има право на един глас. В 
процедурния правилник се определят 
по-подробно разпоредбите относно 
гласуването и по-специално 
изискванията за кворум.

Or. de

Обосновка

Stärkung der Unabhängigkeit der Agentur.

Изменение 160
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Член на управителния съвет не 
може да бъде член на Съвета на 
регулаторите.

Or. en
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Изменение 161
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Членовете на управителния съвет 
осъществяват своята дейност 
независимо в обществен интерес. С 
тази цел те представят декларация 
относно задължения и декларация 
относно интереси, като посочват 
липсата на интерес, който може да 
се счете за накърняващ тяхната 
независимост, или всеки пряк или 
непряк интерес, който би могъл да се 
счете за накърняващ тяхната 
независимост. Тези декларации се 
правят публично, годишно и в 
писмена форма.

Or. en

Изменение 162
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Задачи на Управителния съвет 

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите. 
2. Управителният съвет назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 11, параграф 1.
3. Управителният съвет назначава 
членовете на Апелативния съвет в 
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съответствие с член 15, параграф 1.
4. Всяка година преди 30 септември, 
след получаване на становище от 
Комисията и след одобрение от 
Съвета на регулаторите съгласно 
член 12, параграф 3, управителният 
съвет приема работната програма на 
Агенцията за следващата година и я 
предава на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията. 
Работната програма се приема, без 
това да противоречи на ежегодната 
бюджетна процедура.
5. Управителният съвет упражнява 
бюджетните си правомощия в 
съответствие с членове от 18 до 21.
6. Управителният съвет решава, след 
като е получил одобрението на 
Комисията, дали да приеме 
завещания, дарения или безвъзмездни 
помощи от други източници на 
Общността.
7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.
8. Когато е необходимо, 
управителният съвет изготвя 
политиката на Агенцията по 
отношение на персонала в 
съответствие с член 25, параграф 2.
9. Управителният съвет приема 
специалните разпоредби относно 
правото на достъп до документите 
на Агенцията в съответствие с член 
27.
10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 
8 и го предоставя най-късно на 15 юни 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Сметната палата. Този доклад 
съдържа независима част, одобрена 
от Съвета на регулаторите, относно 
регулаторните дейности на 
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Агенцията през разглежданата 
година.
11. Управителният съвет приема 
своите процедурни правила.

Or. fr

Изменение 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

заличава се

Or. en

Justification

The European Parliament should vote on the Director's nomination. It is not the role of the 
Administrative Board to appoint the Director.

Изменение 164
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след одобрение от Съвета 
на регулаторите.

Or. de
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Обосновка

Nachdem der Direktor die Agentur leitet und die Stellungnahmen, Empfehlungen und 
Beschlüsse der Agentur annimmt, sollte der Regulierungsrat eine klar definierte Rolle bei der 
Ernennung des Direktors einnehmen. Das trifft auch auf die Änderung von Absatz 7 zu. Dies 
dient auch der Stärkung der Unabhängigkeit des Regulierungsrates.

Изменение 165
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след одобрение от Съвета 
на регулаторите.

Or. de

Обосновка

Nachdem der Direktor die Agentur leitet und die Stellungnahmen, Empfehlungen und 
Beschlüsse der Agentur annimmt, sollte der Regulierungsrat eine klar definierte Rolle bei der 
Ernennung des Direktors einnehmen. Das trifft auch auf die Änderung von Absatz 7 zu. Dies 
dient auch der Stärkung der Unabhängigkeit des Regulierungsrates.

Изменение 166
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите. 

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 в съгласие със Съвета на 
регулаторите.

Or. de
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Обосновка

Stärkung der Kompetenzzuordnung.

Изменение 167
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и с одобрението на Съвета 
на регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 168
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и с одобрението на Съвета 
на регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
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appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency. The same applies to the amendment 
introduced in Art. 10 (7).

Изменение 169
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и с одобрението на Съвета 
на регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 170
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите и получаване на 
неговото одобрение съгласно член 13, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 171
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 11, параграф 1.

заличава се

Or. en

Justification

The composition of the Board of Regulators is clearly set out in Article 11 (1). The Board of 
Regulators is composed of the heads of the national regulatory authorities established under 
the Directives 2003/54 and 2003/55. There is therefore no reason to introduce a separate 
process for its appointment by the Administrative Board given that this would complicate the
process.

Изменение 172
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 11, параграф 1.

заличава се

Or. en

Justification

The composition of the Board of Regulators is clearly set out in Article 11.1 (as amended by 
CEER). The Board of Regulators is composed of the heads of the national regulatory 
authorities established under Directives 2003/54 and 2003/55. There is therefore no reason to 
introduce a separate process for its appointment by the Administrative Board given that this 
would complicate the process.
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Изменение 173
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка година преди 30 септември, 
след получаване на становище от 
Комисията и след одобрение от Съвета 
на регулаторите съгласно член 12, 
параграф 3, управителният съвет приема 
работната програма на Агенцията за 
следващата година и я предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Работната програма се 
приема, без това да противоречи на 
ежегодната бюджетна процедура.

4. Всяка година преди 30 септември, 
след получаване на становище от 
Комисията и след одобрение от Съвета 
на регулаторите съгласно член 12, 
параграф 3, управителният съвет приема 
работната програма на Агенцията за 
следващата година и я предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Работната програма се 
приема, без това да противоречи на 
ежегодната бюджетна процедура, и се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 174
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Управителният съвет решава, след 
като е получил одобрението на 
Комисията, дали да приеме завещания, 
дарения или безвъзмездни помощи от 
други източници на Общността.

6. Управителният съвет решава, след 
като е получил одобрението на 
Комисията, дали да приеме завещания, 
дарения или безвъзмездни помощи от 
други източници на Общността или 
доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи.

Or. en
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Изменение 175
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора
след консултации със Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 176
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора
след консултации със Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.
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Изменение 177
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора
след консултации със Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Justification

There should be a clearly defined consultative role for the Board of Regulators in the exercise 
of disciplinary authority over the Director, given that the Director manages the Agency and 
adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 178
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора 
след консултиране със Съвета на 
регулаторите.

Or. de

Обосновка

Nachdem der Direktor die Agentur leitet und die Stellungnahmen, Empfehlungen und 
Beschlüsse der Agentur annimmt, sollte der Regulierungsrat eine klar definierte Rolle bei der 
Ernennung des Direktors einnehmen. Das trifft auch auf die Änderung von Absatz 1 zu.
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Изменение 179
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора.

7. Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над директора 
след консултиране със Съвета на 
регулаторите.

Or. de

Обосновка

Nachdem der Direktor die Agentur leitet und die Stellungnahmen, Empfehlungen und 
Beschlüsse der Agentur annimmt, sollte der Regulierungsrat eine klar definierte Rolle bei der 
Ernennung des Direktors einnehmen. Das trifft auch auf die Änderung von Absatz 1 zu.

Изменение 180
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 
и го предоставя най-късно на 15 юни на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет и Сметната палата. 
Този доклад съдържа независима част, 
одобрена от Съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата година.

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 
и относно развитието на пазарите на 
електроенергия и природен газ, 
включително въпросите, свързани с 
потребителите, в който той 
определя останалите пречки пред 
завършването на единния пазар на 
електроенергия и природен газ.
Агенцията предоставя доклада най-
късно на 15 юни на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Сметната палата. Този доклад 
съдържа независима част, одобрена от 
Съвета на регулаторите, относно 
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регулаторните дейности на Агенцията 
през разглежданата година.

Or. en

Justification

It is necessary for the Agency to identify besides its direct administrative and regulatory 
responsibilities, main developments and barriers in the gas and electricity markets. Consumer 
aspects should be duly reflected in this report.

Изменение 181
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 
и го предоставя най-късно на 15 юни на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет и Сметната палата.
Този доклад съдържа независима част, 
одобрена от Съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата година.

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 
и го предоставя най-късно на 15 юни на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален комитет, Комитета на 
регионите и Сметната палата. Този 
доклад съдържа независима част, 
одобрена от Съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата година.

Or. lt

Justification

This Committee, like the EESC, has advisory powers, and it therefore has the right to receive 
reports from the Agency.
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