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Изменение 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Опитът от прилагането на 
Директива 2003/54/ЕО показва 
преимуществата, които могат да 
произтичат от вътрешния пазар на 
електричество по отношение на 
повишаване на ефективността, 
намаляване на цените, повишаване на 
стандартите на услугите и на 
конкурентоспособността. Въпреки 
това, остават значителни пропуски и 
възможности за подобряване на 
функционирането на пазара. 
Необходими са специфични 
разпоредби за гарантиране на 
равнопоставеност на производството 
на електроенергия, по-специално 
посредством инкорпориране на всички 
свързани с околната среда 
краткосрочни и дългосрочни разходи, 
и за намаляване на риска от пазарно 
доминиране и агресивно поведение, 
като се осигурят 
недискриминационни тарифи за 
пренос и разпределение, посредством 
достъп до мрежата, основан на 
обявени преди влизането им в сила 
тарифи и като се гарантира, че се 
спазват правата на малките и 
уязвими потребители и че 
информацията относно енергийните 
източници за производство на 
електроенергия е оповестена напълно 
при предоставянето на сведение за 
тяхното въздействие върху околната 
среда.

Or. en
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Обосновка

Insert back the important recital 2 of Directive 2003/54/EC. Unless the environmental costs 
associated with electricity generation are included in the price the market will remain 
distorted.  As attempts are made through the ETS to include the cost of CO2 emission via the 
auctioning of certificates parallel initiative must be included to incorporate other 
environmental costs into the energy price. The Commission should begin monitoring such 
market distortions.

Изменение 15
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки това понастоящем на нито 
едно предприятие от Общността не 
може да бъде гарантирано правото да 
продава електроенергия във всяка 
държава-членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не 
съществува недискриминиран достъп до 
енергийната мрежа и еднакво ефективно 
ниво на регулативен надзор във всички 
държави-членки.

(3) Въпреки това понастоящем на нито 
едно предприятие от Общността не 
може да бъде гарантирано правото да 
продава електроенергия във всяка 
държава-членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не 
съществува недискриминиран достъп до 
енергийната мрежа и еднакво ефективно 
ниво на регулативен надзор във всички 
държави-членки и все още 
съществуват изолирани пазари.

Or. lt

Изменение 16
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко е важно да 
бъде завършен вътрешният пазар на 

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко е важно да 
бъде завършен вътрешният пазар на 
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електроенергия и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
регистрирани в Общността предприятия 
от сферата на електроенергетиката. 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията 
„Разследване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на 
европейските сектори на газ и 
електроенергия (окончателен доклад)“ 
показват, че настоящите правила и 
мерки не осигуряват необходимата 
рамка за постигане на целта за добре 
функциониращ вътрешен пазар.

електроенергия и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
регистрирани в Общността предприятия 
от сферата на електроенергетиката. 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията 
„Разследване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на 
европейските сектори на газ и 
електроенергия (окончателен доклад)“ 
показват, че настоящите правила и 
мерки не осигуряват необходимата 
рамка или разпоредби за изграждане 
на физическо свързване за постигане на 
целта за добре функциониращ вътрешен 
пазар.

Or. lt

Изменение 17
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) По-специално, необходими са 
засилено сътрудничество и координация 
на операторите на преносни системи, за 
да се осигури нарастваща съвместимост 
на техническите и търговските кодекси 
за предоставяне и управление на 
ефективен достъп до трансграничните 
преносни мрежи, и за да се осигури 
координирано и ориентирано към 
бъдещето планиране и стабилно 
техническо развитие на преносната 
система в Общността при спазване на 
екологичните изисквания, и да се 
стимулира енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 

(6) По-специално, необходими са 
изграждане на физическо свързване, 
засилено сътрудничество и координация 
на операторите на преносни мрежи, за 
да се осигури нарастваща съвместимост 
на техническите и търговските кодекси 
за предоставяне и управление на 
ефективен достъп до трансграничните 
преносни мрежи, и за да се осигури 
координирано и ориентирано към 
бъдещето планиране и стабилно 
техническо развитие на преносната 
мрежа в Общността при спазване на 
екологичните изисквания, и да се 
стимулира енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
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да се осигури навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии. 
Операторите на преносни системи
следва да експлоатират своите мрежи в 
съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси.

иновационната дейност, особено с оглед 
да се осигури навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии. 
Операторите на преносни мрежи следва 
да експлоатират своите мрежи в 
съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси.

Or. lt

Изменение 18
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно 
процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да го 
улесняват и направляват, като 
Обединението за координация на 
преноса на електроенергия (UCTE), 
следва да играят важна роля.

заличава се

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. In order to ensure efficiency of the process, it 
should be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.
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Изменение 19
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно 
процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да го 
улесняват и направляват, като 
Обединението за координация на 
преноса на електроенергия (UCTE), 
следва да играят важна роля.

заличава се

Or. en

Обосновка

In order to ensure efficiency of the process, the creation of too many consultation bodies 
might lead to duplication of consultation processes. Public consultations at EU level are 
currently undertaken by ERGE and the Agency should be following well established rules and 
experience in carrying out public consultations. Therefore, recital 8 should be deleted.

Изменение 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно 

заличава се
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процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да го 
улесняват и направляват, като 
Обединението за координация на 
преноса на електроенергия (UCTE), 
следва да играят важна роля.

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 21
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус на системата, така че 
всички участници на пазара да могат да 
преценят цялостното състояние на 
търсенето и предлагането и да открият 
причините за промените на цените на 
едро. Това включва по-прецизна 
информация за производството на 
електроенергия, търсене и предлагане, 
капацитет на мрежата, потоци и 
поддръжка, балансиране и резервен 
капацитет.

(10) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус и ефективността
на системата, така че всички участници 
на пазара да могат да преценят 
цялостното състояние на търсенето и 
предлагането и да открият причините за 
промените на цените на едро. Това 
включва по-прецизна информация за 
производството на електроенергия, 
търсене и предлагане, капацитет на 
мрежата, потоци и поддръжка, 
балансиране и резервен капацитет.

Or. ro
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Изменение 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестициите във нови важни 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
едновременно с това се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на електроенергия.

(13) Инвестициите в нови важни 
инфраструктурни обекти, по-специално 
в такива, които позволяват 
преминаване към интелигентни 
мрежи и нарастващо интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, и инвестициите в 
свързани с търсенето инструменти 
следва да бъдат силно насърчавани, като 
едновременно с това се гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар на електроенергия.

Or. en

Обосновка

This part must comply with existing policy of the Union in favour of renewable energy as well 
as promoting the development of smart grids. Demand side options in the grid - such as 
auctioning peak dispatch of industries - need coordinated efforts across the EU borders. They 
should be put at equal footing with the supply side options.

Изменение 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1228/2003/ЕО, трябва 
да бъдат приети някои мерки в 
съответствие с Решение 1999/468/EО на 
Съвета от 28 юни 1999 г., определящо 
процедурите по упражняване на 
изпълнителните правомощия, дадени на 
Комисията.

(14) Съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1228/2003/ЕО, трябва 
да бъдат изменени някои мерки в 
съответствие с Решение 1999/468/EО на 
Съвета от 28 юни 1999 г., определящо 
процедурите по упражняване на 
изпълнителните правомощия, дадени на 
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Комисията.

Or. de

Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.

Изменение 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Що се отнася до Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, на Комисията по-
специално следва да бъде предоставено 
правото да приема насоките, които са 
необходими за осигуряване на 
минималната степен на хармонизация, 
нужна за постигането на целта на 
настоящия регламент. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и за 
допълване на Регламент (ЕО) № 
1228/2003 с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(17) Що се отнася до Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, на Комисията по-
специално следва да бъде предоставено 
правото да изменя насоките, които са 
необходими за осигуряване на 
минималната степен на хармонизация, 
нужна за постигането на целта на 
настоящия регламент. Тъй като това са 
мерки от общ характер, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от Регламент (ЕО) № 1228/2003 и за 
допълване на Регламент (ЕО) № 
1228/2003 с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат изменени в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.
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Изменение 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Този регламент има за цел също така 
да улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно, както 
и на добре функциониращ и прозрачен
пазар на едро. Той предоставя 
механизми за хармонизиране на тези 
правила.“

„Този регламент има за цел също така 
да улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен пазар на 
едро с високо равнище на сигурност на 
доставките. Той предоставя 
механизми за хармонизиране на тези 
правила.“

Or. en

Обосновка

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 
expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.

Изменение 26
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Този регламент има за цел също така 
да улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно, както 
и на добре функциониращ и прозрачен 

„Този регламент има за цел също така 
да улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен пазар на 
едро. Той предоставя механизми за 
хармонизиране на тези правила.“
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пазар на едро. Той предоставя 
механизми за хармонизиране на тези 
правила.“

Or. en

Обосновка

The objective of cross border retail markets is not necessary for the development of well 
functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the focus of 
this Regulation. The implications of such a regulatory objective would need to be fully 
assessed, and the costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be 
significant stranded costs, outweighing the benefits.

Изменение 27
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички оператори на преносни мрежи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаването на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, за да се 
гарантира оптимално управление и 
стабилно техническо развитие на 
Европейската преносна мрежа за 
електроенергия.

Всички оператори на преносни мрежи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаването на Европейска 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия, за да се гарантира 
оптимално управление и стабилно 
техническо развитие на Европейската 
преносна мрежа за електроенергия и да 
се способства за пълнотата на 
вътрешния пазар на електроенергия.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that TSO´s will facilitate market integration, it must be established that 
promoting market integration is an explicit task of ENTSO.
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Изменение 28
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички оператори на преносни мрежи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаването на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, за да се 
гарантира оптимално управление и 
стабилно техническо развитие на 
Европейската преносна мрежа за 
електроенергия.

Всички оператори на преносни мрежи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаването на Европейска 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия, за да се гарантира 
оптимално управление и стабилно 
техническо развитие на Европейската 
преносна мрежа за електроенергия и да 
се способства за пълнотата на 
вътрешния пазар на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Efficient real-time cooperation between TSOs across the European grid is necessary to 
remove all barriers for cross border trading, to integrate enormous volumes of wind power 
and to deal with incidents efficiently. The strengthening of TSO cooperation shall ultimately 
lead to a situation where energy consumers can buy their electricity all over Europe under the 
same conditions.

Изменение 29
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни системи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни мрежи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 
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правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, 
включително процедурния правилник 
за консултация с други 
заинтересовани страни.

правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency, which is entrusted with safeguarding the public interest.

Изменение 30
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни системи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 
правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, 
включително процедурния правилник 
за консултация с други 
заинтересовани страни.

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни мрежи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 
правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency, which is entrusted with safeguarding the public interest.
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Изменение 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни системи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 
правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия, 
включително процедурния правилник 
за консултация с други 
заинтересовани страни.

1. Най-късно до […] операторите на 
преносни мрежи на електроенергия 
предават на Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта за процедурен 
правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.

Изменение 32
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
приема:

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
приема и внася за одобрение от 
Агенцията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 2г в 
съгласие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № … за създаването 
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на Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори:

а) технически и пазарни кодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

а) технически проектокодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 
научноизследователска дейност;

б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 
научноизследователска дейност;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма, основана 
върху определените от Агенцията 
приоритети;

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите кодекси, план 
за съвместната експлоатация на мрежата 
и научноизследователски дейности, 
които следва да бъдат разработени през 
тази година, както и примерен график.

3. Подробните технически и пазарни
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните технически кодекси 
покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност; 
включително за оперативна 
съвместимост и процедури при 
аварийни ситуации;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;
г) правила за оперативна 
съвместимост;
д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;
е) правила за разпределение на в) правила за разпределение на 
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капацитета и за управление на 
претоварването;

мощността и за управление на 
претоварването;

ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност; г) правила за прозрачност;

й) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;

д) правила за балансиране и 
сетълмент, включително правила за 
резервна мощност;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

е) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни мрежи;

к) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

ж) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и въвежда резултата 
от тази своя дейност в годишния 
доклад, упоменат в параграф 1, 
точка д).
5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години.
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за 
трансевропейските енергийни мрежи 
в съответствие с Решение 
№ 1364/2006/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на равнище на 
Общността веднъж на всеки две години 
след одобрение от Агенцията. Този 
инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове 
като отчита регионалните и 
европейските аспекти на 
планирането на мрежата. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.
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6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия съветва Комисията 
относно приемането на насоки, 
както е описано в член 8.

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The scope and depth of the proposed 
technical codes, so-called “strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a 
comitology process is set to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of 
ENTSO will be based. TSOs have strong interest in the operation of the market rules and 
therefore should not prepare the market codes.

Изменение 33
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейската мрежа от оператори на  
преносни системи на електроенергия 
приема:

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
приема и внася за одобрение от 
Агенцията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 2д от 
настоящия регламент и в член 6, 
параграф 3 от регламент (ЕО) № за 
създаването на Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори:

(а) технически и пазарни кодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

(а) технически и пазарни 
проектокодекси в областите, посочени 
в параграф 3;

(б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 

(б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 
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научноизследователска дейност; научноизследователска дейност;
(в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

(в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

(г) годишна работна програма; (г) годишна работна програма;

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
(е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

(е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква (г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква (г) включва списък и 
описание на техническите кодекси, план 
за съвместната експлоатация на мрежата 
и научноизследователски дейности, 
които следва да бъдат разработени през 
тази година, както и примерна програма.

3. Подробните технически и пазарни
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните технически кодекси 
покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

(а) правила за сигурност и надеждност; (а) правила за сигурност и надеждност;

(б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

(б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

(в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

(в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

(г) правила за оперативна съвместимост; (г) правила за оперативна съвместимост;
(д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

(д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

(е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

(е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

(ж) правила за търговия;
(з) правила за прозрачност; (ж) правила за прозрачност;

(и) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
(й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране, включително 
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локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;
(к) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

(з) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
наблюдава прилагането на техническите 
и пазарни кодекси и въвежда резултата 
от тази своя дейност в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, точка д).

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
наблюдава прилагането на техническите 
и пазарни кодекси и въвежда резултата 
от тази своя дейност в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, точка д).

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува, с одобрението на 
Агенцията,  10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия, оценка на устойчивостта на 
системата, оценка на разходите и 
анализ на съотношението между 
разходи и ползи. Инвестиционният план 
взема под внимание и националните 
инвестиционни планове и Насоките за 
трансевропейските енергийни мрежи в 
съответствие с Решение 
№ 1364/2006/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета. В инвестиционния 
план се откриват пропуски в 
инвестициите, най-вече по отношение 
на трансграничните капацитети.

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия съветва 
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 8.

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия съветва Комисията 
относно приемането на насоки, както е 
описано в член 8.

Or. it
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Обосновка

The ENTSO is a technical body which cannot regulate the market in the way that national 
regulatory authorities would be required to. In particular, the ENTSO is not competent to lay 
down market codes, nor is it acceptable that, for example, the rules should be determined 
solely at European level with no regard for the characteristics of each national market.

In addition, investment plans should be accompanied by a cost-benefit analysis.

Изменение 34
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
приема:

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
приема и внася за одобрение от 
Агенцията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 2д в 
съгласие с член 6, параграф 3 от 
регламент (ЕО) № … за създаването 
на Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори:

а) технически и пазарни кодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

а) технически проектокодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 
научноизследователска дейност;

б) инструменти за съвместна 
експлоатация на мрежата и планове за 
научноизследователска дейност;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма, основана 
върху определените от Агенцията 
приоритети;

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
адекватността на производството.
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Or. en

Обосновка

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Изменение 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
приема:

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
предлага и внася за одобрение от 
Агенцията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 2д в 
съгласие с член 6, параграф 3б от 
регламент (ЕО) № … за създаването 
на Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори:

Or. en

Обосновка

The ENTSOE should propose to the Agency for its approval after extensive consultations in 
particular the technical codes, the 10-year investment plan and the work programme.
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Изменение 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската мрежа от оператори на  
преносни системи на електроенергия 
приема:

Европейската мрежа от оператори на  
преносни мрежи на електроенергия, в 
сътрудничество с пазарните 
участници и потребителите на 
мрежите, приема:

Or. de

Обосновка

The Network Transmission System Operators should as far as possible involve market 
participants and network users in their work.

Изменение 37
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
приема:

1. За постигането на целите, 
посочени в член 2а, Европейската 
мрежа от оператори на преносни мрежи
на електроенергия приема:

Or. en

Обосновка

In order to clarify the scope of the Codes, it must be established that Codes are adopted to 
promote market integration.
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Изменение 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) технически и пазарни кодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

а) технически проектокодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

Or. en

Обосновка

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Изменение 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително разпоредби за 
преминаване към интелигентни 
мрежи, за интегриране на 
широкомащабни проекти за 
възобновяема енергия, прогноза за 
адекватността на производството и 
прогноза за управление съобразена с 
търсенето, веднъж на всеки две 
години;

Or. en
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Обосновка

Large scale renewables projects - like wind in the North and concentrated solar in the South -
together with smart grid technology represent an important development, which needs to be 
take duly into account in the 10-year investment plan. Similarly, this plan should not only be 
based on a supply-side perspective but must also contain investment measures towards a 
more energy efficient electricity economy.

Изменение 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план, 
включително и прогноза за 
адекватността на производството, 
веднъж на всеки три години;

Or. de

Обосновка

Putting forward investment plans every three years is sufficient. 

Изменение 41
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки за гарантиране на 
съгласуване в реално време на 
работата на мрежата при нормални 
и аварийни условия;
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Or. en

Обосновка

Efficient real-time cooperation between TSOs across the European grid is necessary to 
remove all barriers for cross border trading, to integrate enormous volumes of wind power 
and to deal with incidents efficiently.

Изменение 42
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) насоки относно съгласуването на 
техническото сътрудничество 
между оператори на преносни мрежи 
от Общността и оператори на 
преносни мрежи от трети държави;

Or. lt

Обосновка

The regulation does not stipulate who will draw up guidelines for cooperation with third 
countries.

Изменение 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) в рамките на първата година и 
след това на всеки три години справка 
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относно продължителността на 
процедури по издаване на разрешения, 
относно националните разпоредби 
или относно различните национални 
разновидности на разпоредби, които 
забавят, оскъпяват или 
възпрепятстват изграждането на 
трансграничната мрежа.

Or. de

Обосновка

The aim of adding point (fa) is to take account of the problem that cross-border network 
expansion is being hindered by differing national rules in the area of approval procedures. To 
devise the necessary solutions or secure improvements by identifying best practice there is a 
need to monitor the current situation.

Изменение 44
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни 
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни 
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерен график. В 
рамките на три месеца след 
получаване на годишната работна 
проектопрограма, Комисията взема 
решение за нейното одобрение. Този 
срок започва да тече от деня след 
получаване на годишната работна 
проектопрограма.

Or. en
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Обосновка

In order to secure progress in market integration, it is important that the Commission can 
influence the priorities established by the European Network of Transmission System 
Operators for their work on Codes and other activities. In case the work programme will not 
be approved, the Commission can adopt guidelines in accordance Article 2e (3).

Изменение 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите кодекси, план 
за съвместната експлоатация на мрежата 
и научноизследователски дейности, 
които следва да бъдат разработени през 
тази година, както и примерен график.

Or. en

Обосновка

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Изменение 46
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни 3. Подробните технически кодекси 
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кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност; 
включително за оперативна 
съвместимост и процедури при 
аварийни ситуации;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;
г) правила за оперативна 
съвместимост;
д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;
е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

в) правила за разпределение на 
мощността и за управление на 
претоварването;

ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност; г) правила за прозрачност;

й) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;

д) правила за балансиране и 
сетълмент, включително правила за 
резервна мощност;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

е) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни мрежи;

к) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

ж) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

Or. en

Обосновка

It is not appropriate for TSOs to prepare market codes and rules for trading. T SO are not 
competent to issue market codes as they’re market actors and codes have a commercial 
impact. It is proposed to combine (a), (d) and (e) as they address the same issues, namely 
secure network operation and planning. Rules for data exchange (c) should be deleted as 
most other provisions already require specific data exchange. Data exchange here means the 
confidential data to fulfil network operation.
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Изменение 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните проекти на технически 
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) свързване на мрежата;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

в) обмен на информация

г) правила за оперативна съвместимост; г) правила за оперативна съвместимост;
д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

е) разпределение на трансграничния 
капацитет

ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност;

и) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
(й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

з) правила за компенсация между 
операторите на преносни мрежи;

к) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

и) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

Or. en
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Обосновка

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Изменение 48
Werner Langen

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси, отнасящи се до мрежата,
покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност; 

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

г) правила за оперативна съвместимост; г) правила за оперативна съвместимост;
д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност, отнасящи 

се до мрежата;
и) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;

з) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

и) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни мрежи;

к) енергийна ефективност по отношение й) енергийна ефективност по отношение 
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на електроенергийните мрежи. на електроенергийните мрежи.

Or. de

Обосновка

There is a need to restrict the powers of the European Network of Transmission System 
Operators to network-specific aspects. In particular, the adoption of provisions for wholesale 
trading and the transparency requirements in that area are not appropriate.

Изменение 49
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси, отнасящи се до мрежата,
покриват следните области, в 
съответствие с приоритетите, посочени 
в годишната работна програма:

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност; 
б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

г) правила за оперативна съвместимост; г) правила за оперативна съвместимост;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

(е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност, отнасящи 

се до мрежата;

и) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;

з) правила за балансиране, включително 
правила за резервна мощност;
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й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни системи;

и) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране, 
включително локационни сигнали и 
правила за компенсация между 
операторите на преносни мрежи;

к) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

й) енергийна ефективност по отношение 
на електроенергийните мрежи.

Or. de

Обосновка

There is a need to restrict the powers of the European Network of Transmission System 
Operators to network-specific aspects. In particular, the adoption of provisions for wholesale 
trading and the transparency requirements in that area are not appropriate.

Изменение 50
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за търговия; заличава се

Or. en

Обосновка

The competencies of the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
should be limited to network related issues. Therefore, Article 2c paragraph 3 subparagraph 
g) should be deleted since rules for trading do not deal with such network related issues.

Изменение 51
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и въвежда резултата 
от тази своя дейност в годишния 
доклад, упоменат в параграф 1, 
точка д).

заличава се

Or. en

Обосновка

The monitoring of the above mentioned codes/rules cannot be entrusted to the TSOs 
themselves but should constitute a monitoring task of the Agency.

Изменение 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и въвежда резултата 
от тази своя дейност в годишния 
доклад, упоменат в параграф 1, 
точка д).

заличава се

Or. en

Обосновка

The monitoring of the above mentioned codes rules cannot be entrusted to the TSOs 
themselves but should constitute a monitoring task of the Agency.



AM\717090BG.doc 35/125 PE404.668v01-00

BG

Изменение 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия наблюдава прилагането 
на техническите и пазарни кодекси и 
въвежда резултата от тази своя 
дейност в годишния доклад, упоменат 
в параграф 1, точка д).

4. Агенцията наблюдава прилагането 
на  кодексите от страна на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

The Agency should be responsible for the monitoring of the implementation of the codes.

Изменение 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
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енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за 
трансевропейските енергийни мрежи 
в съответствие с Решение 
№ 1364/2006/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове. 
В инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en

Обосновка

The Guidelines for Trans-European energy network were not meant to be a legally binding 
instrument.

Изменение 55
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години.
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години 
след одобрение от Агенцията. Този 
инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове 
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трансевропейските енергийни мрежи 
в съответствие с Решение 
№ 1364/2006/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

като отчита регионалните и 
европейските аспекти на мрежовото 
планиране. В инвестиционния план се 
откриват пропуски в инвестициите, най-
вече по отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en

Обосновка

It is proposed to make a more general reference to the regional and European aspects rather 
than to have a reference to Guidelines for Trans-European energy networks in accordance 
with Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council. Reference to 
Guidelines in their present form, content and purpose has no relevance here. Furthermore, 
the 10-year network plan shall be seen as a substitute for TEN-GL in future.

Изменение 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години.
Този инвестиционен план включва
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години 
след одобрение от Агенцията. Този 
инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
включително интегриране на 
широкомащабни проекти за 
възобновяема енергия и преминаване 
към интелигентни мрежи, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия от гледна точка на 
търсенето и оценка на устойчивостта 
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Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en

Обосновка

Large scale renewables projects - like wind in the North and concentrated solar in the South -
together with smart grid technology represent an important development, which needs to be 
take duly into account in the 10-year investment plan. Similarly, this plan should not only be 
based on a supply-side perspective but must also contain investment measures towards a 
more energy efficient economy.

Изменение 57
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план, одобрен от Агенцията, на 
мрежата на нивото на Общността 
веднъж на всеки две години . Този 
инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
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върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. de

Обосновка

The annual working programme of ENTSOs ought to have to be approved by the Agency. It 
should be in line with the priorities that the Agency lays down in the light of discussion with 
ENTSOs and consultation of the other market participants. This process should also apply to 
the other documents under paragraph 1 requiring approval.

Изменение 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки три 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на 
производството на енергия и оценка на 
устойчивостта на системата. 
Инвестиционният план се основава, по-
конкретно, върху националните 
инвестиционни планове и върху 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
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Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети. Като приложение към 
инвестиционния план се добавя схема 
на пречките пред изграждането на 
трансгранична мрежа въз основа на 
различаващи се процедури по издаване 
на разрешение или на различни 
практики при издаване на разрешение. 

Or. de

Обосновка

The requirement to update investment planning every three years should serve to provide the 
necessary information without undue red tape. There is also a need to take account of the 
problem that cross-border network expansion is being hindered by differing national rules in 
the area of approval procedures. To devise the necessary solutions or secure improvements 
by identifying best practice there is a need to monitor the current situation.

Изменение 59
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
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върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети и в него се включват 
инвестициите в изграждането на 
междусистемни връзки и в друга 
инфраструктура, необходима за 
ефективната търговия и конкуренция 
и за сигурността на доставките.  
Оператирите на преносни мрежи 
полагат разумни усилия да 
изпълняват публикувания 
инвестиционен план.

Or. en

Обосновка

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan as necessary to permit effective trading and competition and to 
contribute to security of supply. The national regulatory authority has an explicit obligation 
under Art 22b to ensure that network operators have adequate incentives to increase 
efficiency and foster market integration.

Изменение 60
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
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разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети и в него се включват 
инвестициите в изграждането на 
междусистемни връзки и в друга 
инфраструктура, необходима за 
ефективната търговия и конкуренция 
и за сигурността на доставките.
Оператирите на преносни мрежи 
полагат разумни усилия да 
изпълняват публикувания 
инвестиционен план.

Or. en

Обосновка

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan as necessary to permit effective trading and competition and to 
contribute to security of supply. The national regulatory authority has an explicit obligation 
under Art 22b to ensure that network operators have adequate incentives to increase 
efficiency and foster market integration.

Изменение 61
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 5. Европейската мрежа от оператори на 



AM\717090BG.doc 43/125 PE404.668v01-00

BG

преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

преносни мрежи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години. 
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове, 
без да е в противоречие с тях и върху 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en

Обосновка

For this plans to succeed, it is crucial that they respect the national investment plans.

Изменение 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент 1228/2003
Член 2в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия съветва Комисията 
относно приемането на насоки, 
както е описано в член 8.

заличава се
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Or. en

Обосновка

This deletion is to adjust the text to the new procedure which gives the Agency the role to 
develop and adopt, after extensive consultations, guidelines. These latter will serve for the 
further development of market and technical codes.

Изменение 63
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията следи изпълнението на 
задачите, посочени в член 2в, параграф 
1 на Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия.

1. Агенцията следи изпълнението на 
задачите, посочени в член 2в, параграф 
1 на Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на електроенергия.

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите за 
технически и пазарни кодекси, проекта 
на 10-годишен инвестиционен план и 
проекта за годишна работна програма, 
включително информацията относно 
процеса на консултация.

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите на 
технически кодекси, проекта на 10-
годишен инвестиционен план и проекта 
за годишна работна програма, за 
одобрение.

Агенцията може да даде становището 
си на Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на електроенергия 
в рамките на 3 месеца.

Агенцията одобрява документите, 
посочени в член 2в, параграф 1, 
изготвени от Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на 
електроенергия.

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато 
счита, че проектът на годишна 
работна програма или проектът на 10-
годишен инвестиционен план не 
гарантира недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

Агенцията наблюдава прилагането на 
техническите кодекси, на 10-
годишния инвестиционен план и на 
годишната работна програма и включва 
резултатите от дейностите си по 
мониторинг в своя годишен доклад. В 
случай на неспазване от страна  
операторите на преносни мрежи на 
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техническите кодекси, 10-годишния 
инвестиционен план и годишната 
работна програма на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
мрежи на електроенергия, Агенцията 
информира Комисията. 

Or. en

Обосновка

Investors need a clear and stable regulatory framework. For this reason, it is important that 
the draft technical codes and rules, the 10-year investment plan and the annual work 
programme are subject to approval of ACER and are developed free from commercial 
interference. 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.

Изменение 64
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите за 
технически и пазарни кодекси, проекта 
на 10-годишен инвестиционен план и 
проекта за годишна работна програма, 
включително информацията относно 
процеса на консултация.

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите на 
технически кодекси, проекта на 10-
годишен инвестиционен план и проекта 
за годишна работна програма, за 
одобрение.

Агенцията може да даде 
становището си на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в рамките 
на 3 месеца.
Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато 
счита, че проектът на годишна 
работна програма или проектът на 
10-годишен инвестиционен план не 
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гарантира недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

Агенцията одобрява документите, 
посочени в член 2в, параграф 1, 
изготвени от Европейската мрежа 
от оператори на преносни мрежи на 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

The monitoring of the implementation of the above mentioned market codes and rules should 
be done by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves as already pointed 
out in the amendment above concerning the deletion of Article 2c(4).

Изменение 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите за 
технически и пазарни кодекси, проекта 
на 10-годишен инвестиционен план и 
проекта за годишна работна програма, 
включително информацията относно 
процеса на консултация.

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите на 
технически кодекси, проекта на 10-
годишен инвестиционен план и проекта 
за годишна работна програма, за 
одобрение.

Агенцията може да даде 
становището си на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в рамките 
на 3 месеца.
Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато 
счита, че проектът на годишна 
работна програма или проектът на 

Агенцията одобрява документите, 
посочени в член 2в, параграф 1, 
изготвени от Европейската мрежа 
от оператори на преносни мрежи на 
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10-годишен инвестиционен план не 
гарантира недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

електроенергия.

Or. en

Обосновка

The Agency should approve the technical codes and rules. Investors need a clear and 
predictable regulatory framework. For this reason, it is important that the draft technical 
codes, the 10-year investment plan and the annual work programme are subject to the review 
and approval of ACER and are developed free from commercial and political interference.

Изменение 66
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че проектът на годишна работна 
програма или проектът на 10-годишен 
инвестиционен план не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че проектът на годишна работна 
програма или проектът на 10-годишен 
инвестиционен план не гарантира 
недискриминация, особено по 
отношение на предприятията за 
доставка в рамките на националните 
пазари, ефективна конкуренция и 
ефикасно функциониране на пазара.

Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на електроенергия 
изменя 10-годишния инвестиционен 
план, ако Комисията го изисква.

Or. en

Обосновка

It is necessary to ensure that critical investment needs are identified, agreed and satisfied in a 
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timely manner. To that end, it is proposed that the Commission should be able to instruct 
modifications to be made to the 10-year investment plan.

In addition, the importance on ensuring non-discrimination as between supply undertakings 
(system users) in different Member States is emphasised.

Изменение 67
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията наблюдава прилагането 
на техническите кодекси, на 10-
годишния инвестиционен план и на 
годишната работна програма и 
включва резултатите от дейностите 
си по мониторинг в своя годишен 
доклад. В случай на неспазване от 
страна  операторите на преносни 
мрежи на техническите кодекси, 10-
годишния инвестиционен план и 
годишната работна програма на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на 
електроенергия, Агенцията 
информира Комисията. 

Or. en

Обосновка

A new paragraph (2a) is added in Article 2d. If the Agency realises during the monitoring 
exercise that the TSOs or ENTSO do not comply with the technical codes, the 10-year 
investment plan and/or the annual work programme, this should be reported to the 
Commission which can then initiate infringement procedures. As an alternative, it could be 
considered that the national regulatory authorities have the right to impose effective and 
dissuasive sanctions.
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Изменение 68
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията наблюдава прилагането 
на 10-годишния инвестиционен план, 
на годишната работна програма и на 
техническите и пазарни кодекси и 
включва резултатите от дейностите 
си по мониторинг в своя годишен
доклад. В случай на неспазване от 
страна  операторите на преносни 
мрежи на 10-годишния 
инвестиционен план, годишната 
работна програма и техническите и 
пазарни кодекси на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
мрежи на електроенергия, Агенцията 
информира Комисията. 

Or. en

Обосновка

The monitoring of the implementation of the 10-year investment plan, the annual work 
programme and/or the technical and market codes should be done by the regulators, i.e. the 
Agency, and not by the TSOs themselves. If the Agency realises during the monitoring 
exercise that the TSOs or ENTSO do not comply with the abovementioned codes and rules, 
this should be reported to the Commission, which can then initiate infringement procedures.

Изменение 69
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2г – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията следи за прилагането 
от операторите на преносни мрежи 
на техническите кодекси и на 
десетгодишния инвестиционен план и 
включва резултатите от надзорната 
си дейност в своя годишен доклад. В 
случай на неспазване от страна на 
операторите на преносни мрежи на 
техническите кодекси, на 
десетгодишния инвестиционен план и 
на годишната работна програма 
Агенцията уведомява Комисията 
относно това.

Or. de

Обосновка

Monitoring the implementation of the code and rules should be the task of regulatory 
authorities such as the Agency, and not just be carried out by the network operators 
themselves.

Изменение 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 г а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2га
Изготвяне на насоки

1. В рамките на не повече от шест 
месеца Агенцията разработва проект 
на насоки, определящи основни, ясни и 
обективни принципи за 
хармонизирането на пазара и на 
техническите правила.
2. При изготвянето на насоките, 
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Агенцията, по открит и прозрачен 
начин, провежда обстойни 
консултации с всички заинтересовани 
участници и редовно им предоставя 
информация. 
3. Агенцията изготвя и приема 
окончателния проект на насоките въз 
основа на проведените консултации. 
Тя оповестява всички получени 
коментари и обяснява по какъв начин 
са били взети под внимание при 
окончателния проект на насоки или 
обосновава отхвърлянето им.
4. Агенцията, по собствена 
инициатива или по искане на 
Европейския парламент или 
Комисията, може да предприеме 
действия за провеждане на същата 
процедура с цел 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.

Изменение 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Разработване на  технически кодекси

1. След консултация с Агенцията, 1. При приемането на насоките в 
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Комисията може да покани 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия, в рамките на разумен 
период от време, да подготви кодекси 
в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, когато счита, че такива 
кодекси са необходими за 
ефективното функциониране на 
пазара.

съответствие с член 2га, в рамките 
на шест месеца Европейската мрежа 
от оператори на преносни мрежи 
изготвя проект на технически 
кодекси, определени в член 2в, 
параграф 3 и отговарящи напълно на 
установените в насоките принципи.

2. Агенцията дава надлежно 
обосновано становище на Комисията, 
когато счита, че:

2. При изготвянето на тези кодекси, 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи трябва да вземе 
предвид техническата експертиза от 
участниците на пазара и редовно да 
им предоставя информация. 

а) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

3. Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи предава проекта 
на кодексите на Агенцията.

б) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

4. Агенцията провежда обстойни 
консултации относно проекта на 
кодекси по открит и прозрачен начин.

в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

5. Агенцията изготвя и приема 
окончателния проект на кодексите 
въз основа на проведените 
консултации. Тя оповестява всички 
получени коментари и обяснява по 
какъв начин са били взети под 
внимание при окончателния проект 
на кодекси или обосновава 
отхвърлянето им.

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по 
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, 

6. По инициатива на Агенцията или 
по искане на Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи могат 
да се предприемат действия с цел 
преразглеждане на съществуващите 
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параграф 3, когато счита, че: кодекси, като се следва процедурата, 
описана в параграф 2.

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

7. Агенцията изготвя и приема 
окончателния проект на кодексите 
въз основа на проведените 
консултации. Тя оповестява всички 
получени коментари и обяснява по 
какъв начин са били взети под 
внимание при окончателния проект 
на кодекси или обосновава 
отхвърлянето им.

б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

8. По инициатива на Агенцията или 
по искане на Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи могат 
да се предприемат действия с цел 
преразглеждане на съществуващите 
кодекси, като се следва процедурата, 
описана в параграф 2.

в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.
4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 8.

Or. en

Обосновка

The technical codes should be developed by the ENTSO while complying fully with the 
adopted guidelines. The Agency will, after extensive consultations, finalise and adopt these 
codes.
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Изменение 72
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията може да покани
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, в 
рамките на разумен период от време, 
да подготви кодекси в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3, когато 
счита, че такива кодекси са 
необходими за ефективното 
функциониране на пазара.

1. След консултация с всички 
участници съгласно член ... от 
Регламент (ЕО)... за създаване на 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, Агенцията 
изготвя стратегически насоки за
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3 и параграф 5, които трябва да 
залегнат в основата на подробните 
технически кодекси и на 10-годишния 
инвестиционен план, включително 
прогноза за адекватността на 
производството. След като изготви 
стратегическите насоки, Агенцията 
ги внася в Комисията, която може да 
приеме тези насоки в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.
1а. Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на 
електроенергия изготвя, в приемлив 
срок, проекти на кодекси в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, както и проект на 10-
годишен инвестиционен план, 
включващ прогноза за адекватността 
на производството съгласно член 2в, 
въз основа на стратегическите 
насоки, приети от Комисията 
съгласно параграф 1. Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
мрежи на електроенергия предава на 
Агенцията проектите на технически 
кодекси и на 10-годишния 
инвестиционен план за одобрение.
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1б. Агенцията одобрява проектите на 
технически кодекси и на 10-годишния 
инвестиционен план съгласно член Х и 
член Y от Регламент ... за създаване 
на Агенцията за сътрудничество 
между енергийните регулатори. 
Преди да одобри кодексите и проекта 
на 10-годишния инвестиционен план, 
Агенцията гарантира, че подробните 
технически кодекси и проектът на 
плана са в съответствие със 
стратегическите насоки, както и че 
те спазват принципите на 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

2. Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че:

2. Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че:

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия не 
успява да постигне съгласие, в рамките 
на разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс
от областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;

а) Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия не 
успява да постигне съгласие, в приемлив 
срок, относно някой от техническите 
кодекси от областите, изброени в член 
2в, параграф 3;

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой технически или пазарен
кодекс, приет от Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3.

б) операторите на преносни мрежи не 
прилагат някой от техническите 
кодекси, приети от Европейската мрежа 
от оператори на преносни мрежи на 
електроенергия в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3.

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по 
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, 
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параграф 3, когато счита, че:
а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;
в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.
4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 8. 

2а. По препоръка на Агенцията 
Комисията може да приема насоки за 
пазарните кодекси.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.
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2б. Параграф 2а се прилага, без да се 
засяга правото на Комисията да 
приема и изменя насоки съгласно член 
8.

Or. en

Обосновка

The approach proposed by the Commission could endanger the creation of a truly competitive 
EU market allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, so-called “strategic 
guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set to deliver 
binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be based. TSOs have 
strong interest in the operation of the market rules (as they affect TSOs’ costs) and therefore 
should not prepare the market codes.

Изменение 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията може да покани 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, в 
рамките на разумен период от време, да 
подготви кодекси в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3, когато счита, че 
такива кодекси са необходими за 
ефективното функциониране на пазара.

1. Агенцията може да покани 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия, в 
рамките на разумен период от време, да 
подготви кодекси в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3, когато счита, че 
такива кодекси са необходими за 
ефективното функциониране на пазара.

Or. de

Обосновка

The Agency, not the Commission, should be the body entitled to invite the Network to draw up 
codes of this kind.
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Изменение 74
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на 
електроенергия изготвя, в приемлив 
срок, проекти на кодекси в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, както и проект на 10-
годишен инвестиционен план, 
включващ прогноза за адекватността 
на производството съгласно член 2в, 
въз основа на стратегическите 
насоки, приети от Комисията 
съгласно параграф 1. Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
мрежи на електроенергия предава на 
Агенцията проектите на технически 
кодекси и на 10-годишния 
инвестиционен план за одобрение.

Or. en

Обосновка

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Изменение 75
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията одобрява проектите на 
технически кодекси и на 10-годишния 
инвестиционен план съгласно член Х и 
член Y от Регламент ... за създаване 
на Агенцията за сътрудничество 
между енергийните регулатори. 
Преди да одобри кодексите и проекта 
на 10-годишния инвестиционен план, 
Агенцията гарантира, че подробните 
технически кодекси и проекта на 
плана са в съответствие със 
стратегическите насоки, както и че 
те спазват принципите на 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Изменение 76
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че:

2. Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че:

а) някой технически или пазарен 
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кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия не 
успява да постигне съгласие, в рамките 
на разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс
от областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;

а) Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия не
успява да постигне съгласие, в приемлив 
срок, относно някой от техническите 
кодекси от областите, изброени в член 
2в, параграф 3;

в) операторите на преносни системи не 
прилагат някой технически или пазарен
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3.

б) операторите на преносни мрежи не 
прилагат някой от техническите 
кодекси в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 и одобрени от Агенцията в 
съответствие с параграф 1б.

Or. en

Обосновка

As the Agency has to review and verify, before approving the codes, whether they are in line 
with the Strategic Guidelines and that they ensure non-discrimination, effective competition 
and the efficient functioning of the market, subparagraph (a) of paragraph 2 can be deleted.

Изменение 77
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по 
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, 

заличава се
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параграф 3, когато счита, че:
а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;
в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Paragraph 3 is deleted given that it provides for the late Comitology process (at the end of the 
process) which is not necessary, as under the CEER proposal the Comitology process should 
be initiated at the beginning of the regulatory process and should be followed by the Agency’s 
approval of the draft technical codes submitted by the ENTSOs.
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Изменение 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по 
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, когато счита, че: 

Комисията може да измени по 
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, когато счита, че: 

а) някой технически или пазарен кодекс, 
приет от Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

а) някой технически или пазарен кодекс, 
приет от Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на 
електроенергия в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия не 
успява да постигне съгласие, в рамките 
на разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс от 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3;

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия не 
успява да постигне съгласие, в рамките 
на разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс от 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3.

в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
изменят в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

Or. de
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Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.

Изменение 79
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 3 – алинея 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по препоръка 
на Агенцията насоки в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3, когато 
счита, че:

3. Комисията приема по собствена 
инициатива или по препоръка на 
Агенцията насоки в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3, когато счита, че е 
необходимо да се гарантира, че 
дейностите, изброени в член 2в, 
параграфи 1–3, се развиват по начин, 
който е съвместим с целите на 
вътрешния пазар, и че:

Or. en

Обосновка

In case of the TSO´s fail to adopt Codes, the Commission can adopt binding Guidelines 
through Comitology. In the proposed amended Electricity Regulation this option has been 
formulated in a noncommittal manner. In order to provide maximum transparency towards 
TSO´s as well as other stakeholders, there must be no doubt left that the Commission will 
indeed adopt binding guidelines, should TSO´s fail to perform their regulatory tasks.

Изменение 80
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането на насоките 
Комисията се консултира с 
организации, представляващи 
интересите на ползвателите на 
системата.

Or. en

Обосновка

Effective consultation of all stakeholders is crucial to safeguard that all relevant interests are 
included in the decision maing on the functioning of the electricity market.

Изменение 81
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 8.

заличава се

Or. en

Обосновка

Paragraph 4 is deleted as it is void of meaning due to the deletion of paragraph 3 (see 
amendment 12).
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Изменение 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
съгласно член 8.

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да изменя насоки съгласно 
член 8.

Or. de

Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.

Изменение 83
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По препоръка на Агенцията 
Комисията може да приема насоки за 
пазарните кодекси.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

On the market codes, the proposal is that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation from the Agency (paragraph 5). 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 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2д – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета, когато 
възнамерява да приеме насоки 
съгласно член 2д, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Action by the Commission under Article 2e(3) of the Regulation implies that the network of  
Transmission System Operators, financed from public funds, is not fulfilling its tasks to the 
extent required by the Regulation. Parliament and the Council should be duly informed so 
that they can make the necessary changes.

Изменение 85
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Параграф 4 не засяга правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
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съгласно член 8.

Or. en

Обосновка

On the market codes, the proposal is that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation from the Agency (paragraph 5). 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 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2да
Изготвяне на насоки

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията изготвя годишен списък с 
приоритети, определящ въпросите 
от първостепенно значение за 
развитието на вътрешния пазар на 
електроенергия.
2. Като изхожда от списъка с 
приоритети, Комисията възлага на 
Агенцията да разработи, в рамките 
на 6 месеца, проект на насоки, които 
да определят основни, ясни и 
обективни принципи за 
хармонизирането на правилата 
съгласно член 2в.
3. При изготвянето на тези насоки, 
Агенцията, по открит и прозрачен 
начин, провежда обстойни 
консултации с Европейската мрежа 
от оператори на преносни мрежи и 
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други участници и редовно им 
предоставя информация.
4. Агенцията изготвя окончателния 
проект на насоките въз основа на 
проведените консултации. Тя 
оповестява всички получени 
коментари, освен ако те нямат 
поверителен характер, и обяснява по 
какъв начин забележките са били 
взети под внимание при изготвянето 
на окончателния проект на насоки 
или обосновава отхвърлянето им.
5. Комисията предава проекта на 
насоки на комитета, посочен в член 
13, параграф 1, за окончателното му 
приемане в съответствие с 
процедурата, посочена в член 13, 
параграф 2.
6. Комисията, по собствена 
инициатива или по искане на 
Агенцията, може да предприеме 
действия за провеждане на същата 
процедура с цел актуализиране на 
насоките.

Or. en

Обосновка

Proposal to clarify the procedure of the development of the guidelines. The Commission 
mandates the Agency who will consult, develop them and adopt them. The Commission shall 
make them mandatory by comitology.

Изменение 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2да
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Изготвяне на кодекси

1. При приемането на насоките в 
съответствие с член 2да, в рамките 
на шест месеца Агенцията изготвя 
проект на пазарни кодекси, 
отговарящи напълно на установените 
в насоките принципи.
2. При изготвянето на кодексите, 
Агенцията, по открит и прозрачен 
начин, провежда обстойни 
консултации с всички заинтересовани 
участници и редовно им предоставя 
информация.
3. Агенцията изготвя и приема 
окончателния проект на пазарните 
кодекси въз основа на проведените 
консултации. Тя оповестява всички 
получени коментари и обяснява по 
какъв начин са били взети под 
внимание при окончателния проект 
на насоки или обосновава 
отхвърлянето им.
4. Агенцията, по собствена 
инициатива или по искане на 
Европейския парламент, може да 
предприеме действия за провеждане 
на същата процедура с цел 
преразглеждане на съществуващите 
кодекси.

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 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 д б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2дб
Изготвяне на кодекси

1. При приемането на насоките в 
съответствие с член 2да, Комисията 
възлага на Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи да 
разработи в рамките на шест месеца 
проект на кодекси, отговарящи 
напълно на установените в насоките 
принципи.
2. При изготвянето на тези кодекси, 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи трябва да вземе 
предвид техническата експертиза от 
участниците на пазара и редовно да 
им предоставя информация.
3. Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи предава проекта 
на кодексите на Агенцията.
4. 5. Агенцията провежда обстойни 
консултации относно проекта на 
кодекси по открит и прозрачен начин.
5. Агенцията изготвя и приема 
окончателния проект на кодексите 
въз основа на проведените 
консултации. Тя оповестява всички 
получени коментари, освен ако те 
нямат поверителен характер, и 
обяснява по какъв начин забележките 
са били взети под внимание при 
окончателния проект на кодекси или 
обосновава отхвърлянето им.
6. По инициатива на Агенцията или 
по искане на Европейската мрежа от 
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оператори на преносни мрежи могат 
да се предприемат действия с цел 
преразглеждане на съществуващите 
кодекси, като се следва същата 
процедура.

Or. en

Обосновка

Proposal to clarify the procedure of the development of the codes. The Commission mandates 
the ENTSO who will do the technical drafting in cooperation with market participants. The 
Agency shall consult and adopt them.

Изменение 89
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия прави обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители 
на системата, оператори на 
разпределителни системи, 
включително подходящи 
(промишлени) асоциации, технически 
органи и платформи на 
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заинтересовани лица.
2. Всички документи и протоколи от 
срещи по въпросите, посочени в 
параграф 1 са публично достояние.
3. Преди да приеме годишната 
работна програма и техническите и 
пазарни кодекси, посочени в член 2в, 
параграфи 1 и 3, Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на електроенергия посочва 
бележките, получени по време на 
консултациите и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините, 
когато бележките не са били взети 
под внимание.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking 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.

Изменение 90
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия прави обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
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техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители 
на системата, оператори на 
разпределителни системи, 
включително подходящи 
(промишлени) асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани лица.
2. Всички документи и протоколи от 
срещи по въпросите, посочени в 
параграф 1 са публично достояние.
3. Преди да приеме годишната 
работна програма и техническите и 
пазарни кодекси, посочени в член 2в, 
параграфи 1 и 3, Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на електроенергия посочва 
бележките, получени по време на 
консултациите и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините, 
когато бележките не са били взети 
под внимание.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking 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.

Изменение 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия прави обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители 
на системата, оператори на 
разпределителни системи, 
включително подходящи 
(промишлени) асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани лица.
2. Всички документи и протоколи от 
срещи по въпросите, посочени в 
параграф 1 са публично достояние.
3. Преди да приеме годишната 
работна програма и техническите и 
пазарни кодекси, посочени в член 2в, 
параграфи 1 и 3, Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на електроенергия посочва 
бележките, получени по време на 
консултациите и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините, 
когато бележките не са били взети 
под внимание.

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
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should be undertaking 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 92
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
прави обстойни консултации на ранен 
етап по открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители на 
системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересовани лица.

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
прави обстойни консултации на ранен 
етап по открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
държавите-членки и националните 
компетентни органи, предприятия за 
доставка и производство, клиенти, 
потребители на системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересовани лица.

Or. es

Обосновка

It is necessary to secure the participation of all actors concerned.
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Изменение 93
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
прави обстойни консултации на ранен 
етап по открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
всички необходими участници на 
пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители 
на системата, оператори на 
разпределителни системи, 
включително подходящи 
(промишлени) асоциации, технически 
органи и платформи на 
заинтересовани лица.

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия 
прави обстойни консултации на ранен 
етап по открит и прозрачен начин, по-
специално при подготвянето на 
процедурния правилник за 
консултация, техническите и пазарни 
кодекси и своята годишна работна 
програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с организации, 
представляващи интересите на 
ползвателите на мрежите;

Or. en

Обосновка

The effectiveness of the consultation is determined by proper rules and procedures. It is also 
important that the minutes of the consultation reflect the input of all participants, as well as 
the interaction between ENTSO and representatives of grid users.

Изменение 94
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 е – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Консултациите, посочени в 
параграф 1, имат за цел да обединят 
интересите на всички участници в 
процеса на вземане на решение.

Or. en

Обосновка

TSO´s by virtue of their monopoly position are not used to negotiate with their clients, the 
grid users. In order to avoid that the TSO´s will be informing, rather than consulting, grid 
users, it is conducive for their effectiveness, to define the aim of the consultations.

Изменение 95
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни системи и 
се вземат предвид при изчисляването 
на тарифите.

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни мрежи и се 
включват в изчисляването на тарифите.

Or. en

Обосновка

The competencies of the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
should be limited to network related issues. Therefore, Article 2c paragraph 3 subparagraph 
g should be deleted since rules for trading do not deal with such network related issues.
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Изменение 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни системи и 
се вземат предвид при изчисляването на 
тарифите.

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни мрежи и се 
вземат предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи, само в случай 
че те са обосновани и съразмерни.

Or. en

Обосновка

It should be avoided that European consumers will bear the inefficiencies of this 
organization.

Изменение 97
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни системи и 
се вземат предвид при изчисляването на 
тарифите.

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на електроенергия, 
споменати в членове 2а до 2з, се поемат 
от операторите на преносни мрежи и се 
вземат предвид при изчисляването на 
тарифите. Регулаторните органи 
одобряват тези разходи, само в случай 
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че те са обосновани и съразмерни.

Or. en

Обосновка

It should be avoided that European consumers will bear the inefficiencies of this 
organization.

Изменение 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2з заличава се
Регионално сътрудничество на 

операторите на преносни системи
1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално 
сътрудничество в рамките на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия, за да подпомагат 
дейностите, споменати в член 2в, 
параграф 1. По-конкретно, те 
публикуват регионален 
инвестиционен план на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения въз основа на 
него.
Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 
10-годишния инвестиционен план, 
посочен в член 2в, параграф 1, буква в).
2. Операторите на преносни системи 
насърчават също така постигането
на оперативни договорености, за да 
осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават развитието 
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на обмена на енергия, 
разпределението на трансграничен 
капацитет чрез закрити търгове и 
интегриране на механизмите за 
балансиране на резервна мощност.
3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.
За тази цел, Комисията може да се 
консултира с Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия и с Агенцията.

Or. en

Обосновка

The existence of European rules does not prevent TSOs from going beyond the minimum 
requirements and does not prevent them from establishing close cooperation with neighbours. 
The definition of regional areas will inevitably lead to the consolidation of regional markets 
and to new intra-European “borders”. This makes no sense. In an interconnected system 
reliability and cross-border flows must actually be addressed globally, as recognized by 
UCTE in their recent January 2008 Adequacy report.

Изменение 99
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на преносни системи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 

2. Операторите на преносни мрежи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 
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осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансграничен капацитет чрез закрити 
търгове и интегриране на 
механизмите за балансиране на 
резервна мощност.

осигури оптимално управление на 
мрежата, насърчават развитието на 
обмена на енергия и в случаите, в 
които това е икономически
ефективно, насърчават
разпределението на трансграничен 
капацитет чрез закрити търгове и 
съвместимостта на споразуменията за 
трансгранично балансиране.

Or. en

Обосновка

Allocation of cross-border capacity through implicit auctions and the integration of 
balancing mechanisms can in some circumstances  be an expensive and complex solution 
compared to derived benefits. TSOs should have the possibility to promote solutions which 
optimise cross border arrangements.

Изменение 100
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на преносни системи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 
осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансграничен капацитет чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите 
за балансиране на резервна мощност.

2. Операторите на преносни мрежи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 
осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават координираното 
разпределение на трансграничен 
капацитет и интегрирането на 
балансиращия механизъм и 
механизмите за управление на резерва.

Or. en

Обосновка

Increased harmonisation of network and market rules is desirable to achieve an integrated 
energy market, but this does not mean that identical arrangements are needed in each 
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Member State. A standard market design would take an extremely long time to implement and 
may not ultimately be feasible. Energy exchanges and implicit auctions provide options for 
managing cross-border trade, but there are other possibilities as well and these should not be 
ruled out.

Изменение 101
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на преносни системи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 
осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансграничен капацитет чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите 
за балансиране на резервна мощност.

Операторите на преносни мрежи
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да 
осигури оптимално управление на 
мрежата, и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансграничен капацитет чрез закрити 
или открити търгове, решението за 
които се взема съвместно от 
участващите оператори на преносни 
мрежи, и интегрирането на 
балансиращия механизъм и 
механизмите за управление на резерва.

Or. en

Обосновка

Even though implicit auctions is an economically efficient tool of allocating cross-border 
capacity, it is not always suitable, since it is not adapted to emergent regional energy markets 
in the process of liberalisation, and does not ensure an adequate level of cross-border 
exchanges in electricity on a long term (monthly or yearly) basis.
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Изменение 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2з, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

заличава се 

За тази цел, Комисията може да се 
консултира с Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия и с Агенцията.“

Or. de

Обосновка

Regional cooperation is organised internally by the Network. How cooperation takes place 
and at what organisational level it is supported is a matter for the Network’s statutes to 
define. Special action by the Commission is neither necessary nor appropriate.

Изменение 103
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка заличава се
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структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.
За тази цел, Комисията може да се 
консултира с Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
електроенергия и с Агенцията.“

Or. en

Обосновка

Regional markets should be a first step towards a fully integrated European Market and they 
must not be geographically defined by the European Commission.

Изменение 104
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.

3. С цел създаване на истински 
вътрешен пазар, географската област, 
която всяка структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията, като се 
отчитат съществуващите 
структури за регионално 
сътрудничество. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
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член 13, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Regional cooperation already in progress should not be overlooked..

Изменение 105
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2  з – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2…

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията единствено 
след консултация с държавите-
членки, намиращи се в посочената 
географска област. Тази мярка, целяща 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

Or. ro

Обосновка

Member States within the region are aware of not only the existing interconnections between 
power transmission system operators but also power supply capacity and demand levels in 
neighbouring countries.
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Изменение 106
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 2 з а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2за
Техническо сътрудничество между 
оператори на преносни мрежи от 
Общността и от трети държави

1. Техническото сътрудничество 
между оператори на преносни мрежи 
от Общността и оператори на 
преносни мрежи от трети държави 
се наблюдава от националните 
регулаторни органи;
2. Ако по време на техническото
сътрудничество се разкрие 
несъвместимост с правилата и 
кодексите, приети от Агенцията, 
националните регулаторни органи се 
допитват до Агенцията за изяснение.

Or. lt

Обосновка

The regulation does not stipulate how cooperation with third-country TSOs at a technical 
level will be carried out.

Изменение 107
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 5 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дружества за производство, които 
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
вграден капацитет от поне 250 MW, 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час и за всяка 
централа, които са необходими, за да 
се проверят всички оперативни 
решения за разпределяне и 
поведението на стоковите борси за 
електроенергия, търговете за 
междусистемни мощности, пазарите 
на резервни мощности и пазарите „на 
гише“. Информацията за всеки час и за 
всяка централа, която трябва да се 
съхранява, включва, но не се ограничава 
единствено до данни относно наличния 
производствен капацитет и 
предоставените резервни мощности, 
включително тяхното разпределение 
на ниво централа, по време на 
наддаването и по време на 
производството.“

6. Дружества за производство, които 
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
инсталирана мощност от поне 250 MW, 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час и за всяка 
централа, която има брутна 
инсталирана мощност от повече от 
100 MW. Информацията за всеки час и 
за всяка централа, която трябва да се 
съхранява, включва, но не се ограничава 
единствено до данни относно наличния 
производствен капацитет и 
предоставените резервни мощности на 
ниво централа, по време на наддаването 
и по време на производството.“

Or. de

Обосновка

Preserving all the data required to reconstruct power stations’ operational decisions or 
bidding strategy is virtually impossible. Moreover this rule would result in the unfair 
treatment of generation companies as opposed to independent power dealers (without their 
own generation capacities), as it requires only generators to keep such data. This would seem 
unjustifiable since it only represents one part of the total supply on the market.
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Изменение 108
Werner Langen

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дружества за производство, които 
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
вграден капацитет от поне 250 MW, 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час и за всяка 
централа, които са необходими, за да 
се проверят всички оперативни 
решения за разпределяне и 
поведението на стоковите борси за 
електроенергия, търговете за 
междусистемни мощности, пазарите 
на резервни мощности и пазарите „на 
гише“. Информацията за всеки час и за 
всяка централа, която трябва да се 
съхранява, включва, но не се ограничава 
единствено до данни относно наличния 
производствен капацитет и 
предоставените резервни мощности, 
включително тяхното разпределение 
на ниво централа, по време на 
наддаването и по време на 
производството.“

6. Дружества за производство, които 
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
инсталирана мощност от поне 250 MW, 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час и за всяка 
централа, която има брутна 
инсталирана мощност от повече от 
50 MW. Информацията за всеки час и за 
всяка централа, която трябва да се 
съхранява, включва, но не се ограничава 
единствено до данни относно наличния 
производствен капацитет и 
предоставените резервни мощности на 
ниво централа, по време на наддаването 
и по време на производството.“

Or. de

Обосновка

Preserving all the data required to reconstruct power stations’ operational decisions or 
bidding strategy is virtually impossible. Moreover this rule would result in the unfair 
treatment of generation companies as opposed to independent power dealers (without their 
own generation capacities), as it requires only generators to keep such data. This would seem 
unjustifiable since it only represents one part of the total supply on the market.
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Изменение 109
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дружества за производство, които
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
вграден капацитет от поне 250 MW, 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час и за всяка 
централа, които са необходими, за да 
се проверят всички оперативни 
решения за разпределяне и 
поведението на стоковите борси за 
електроенергия, търговете за 
междусистемни мощности, пазарите 
на резервни мощности и пазарите „на 
гише“. Информацията за всеки час и за 
всяка централа, която трябва да се 
съхранява, включва, но не се 
ограничава единствено до данни 
относно наличния производствен 
капацитет и предоставените резервни 
мощности, включително тяхното 
разпределение на ниво централа, по 
време на наддаването и по време на 
производството.“

6. Дружества за производство, които 
притежават или експлоатират активи за 
производство, от които един има 
инсталирана мощност от поне 250 
MWе, съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет 
години данните за всеки час за всички 
централи, чиято инсталирана 
мощност възлиза на поне 250 MWе.
Информацията за всеки час и за всяка 
централа, която трябва да се съхранява, 
включва данни относно разполагаемите 
производствени мощности и 
необходимите резерви.

Or. en

Обосновка

It is practically impossible to keep all information needed to verify all operational dispatching 
decisions and bidding behaviour at power exchanges, etc. Furthermore, the proposed 
provision would treat generation companies and independent traders in a different manner in 
requesting only from generation companies to keep at the disposal of regulators all necessary 
information for the verification of their bidding behaviour and of operational dispatching 
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decisions.

Изменение 110
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6, параграф 1 се добавят 
следните алинеи:
"
Регулаторните органи следят 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически системи и 
междусистемните електропроводи.
Операторите на преносни мрежи 
представят своите процедури по 
управление на претоварването, 
включително и за разпределение на 
капацитета, на регулаторните 
органи за одобрение.  Регулаторните 
органи могат да поискат изменения 
на тези правила преди да ги одобрят.”

Or. en

(Изменя съществуващия параграф 1 от член 6 от Регламент 1228/2003, като дабавя 
две нови алинеи), 

Обосновка

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulation 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.
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Изменение 111
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1, точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 6 се добавя следният 
параграф 1а.:
1а. Регулаторните органи следят 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически системи и 
междусистемните електропроводи.
Операторите на преносни мрежи 
представят своите процедури по 
управление на претоварването, 
включително и за разпределение на 
капацитета, за одобрение на 
регулаторните органи.  
Регулаторните органи могат да 
поискат изменения на тези правила 
преди да ги одобрят.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1а в член 6 от Регламент 1228/2003)

Обосновка

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulation 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Изменение 112
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1, точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 6 се добавя следният 
параграф 1а.:
1а. Регулаторните органи следят 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически системи и 
междусистемните електропроводи.
Операторите на преносни мрежи 
представят своите процедури по 
управление на претоварването, 
включително и за разпределение на 
капацитета, на регулаторните 
органи за одобрение. Регулаторните 
органи могат да поискат изменения 
на тези правила преди да ги одобрят.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1а в член 6 от Регламент 1228/2003)

Обосновка

The formal approval of congestion management procedures by regulators needs to be clearly 
stated in the Regulation 1228/2003 in order to ensure its efficient implementation.

Изменение 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4а) В член 6 се добавя следният 
параграф 1а.:
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1а. Регулаторните органи следят 
управлението на претоварването в 
рамките на националните 
електрически системи и 
междусистемните електропроводи.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1а в член 6 от Регламент 1228/2003)

Обосновка

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulation 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Изменение 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) В член 6 се добавя следният 
параграф 1б.:
„1б. Операторите на преносни мрежи 
представят своите процедури по 
управление на претоварването, 
включително и за разпределение на 
капацитета и разпределение на 
приходите от такси за претоварване, 
за одобрение на регулаторните 
органи.  Регулаторните органи могат 
да поискат изменения на тези 
правила преди да ги одобрят.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф 1б в член 6 от Регламент 1228/2003)

Обосновка

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
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stated in the Regulation 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Изменение 115
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности следва да се използват за 
следните цели по приоритети:

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности следва да се поставят в 
отделна сметка и да се използват за:

(а) гарантиране на действителните 
наличности на разпределените 
мощности;

(а) проекти за укрепване на 
одобрената от Агенцията мрежа;

(б) мрежови инвестиции за поддържане 
и увеличаване на междусистемните 
мощности;

(б) мрежови инвестиции за поддържане 
и увеличаване на междусистемните 
мощности;

Ако приходите не могат да се 
използват за целите, изложени в 
буква а) или б), от алинея първа, те се 
поставят в отделна сметка до 
момента, в който могат да бъдат 
използвани за тези цели. В случай на 
независим оператор на система, 
всички оставащи доходи, след 
изпълнението на букви а) и б), се 
задържат от независимия оператор 
на система в отделна сметка, до 
момента, в който могат да бъдат 
изразходвани за целите, изложени в 
букви а) и б) от алинея първа.

Or. it

Обосновка

Congestion needs to be managed in order to strengthen the transmission network.
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Изменение 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности следва да се използват за 
следните цели по приоритети:

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности и таксите за претоварване
се използват за следните цели: 

Or. en

Обосновка

The use of revenues from congestion charges needs to be clearly defined in the Regulation 
1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Изменение 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности следва да се използват за 
следните цели по приоритети:

6. Всички приходи в резултат от 
разпределението на междусистемните 
мощности следва да се използват за 
следните цели:

Or. en

Обосновка

There should be no priority for the allocation of revenues, since the ideal allocation method 
depends on the structural nature of the network and possible "bottlenecks".
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Изменение 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мрежови инвестиции за поддържане и
увеличаване на междусистемните 
мощности;

б) мрежови инвестиции за подържане 
или увеличаване на междусистемните 
мощности, и по-специално за тези, 
които позволяват развитието на 
интелигентни мрежи и 
интегрирането както на  
широкомащабни проекти за 
възобновяема енергия, така и на 
децентрализирано производство на 
енергия;

Or. en

Обосновка

This part must comply with existing policy of the Union in favour of energy efficiency and 
renewable energy.

Изменение 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) като доход, който се взема 
предвид от националните 
регулаторни органи при одобряване на 
методологията за изчисляване на 
тарифите за мрежите, и/или когато 
се дава оценка дали тарифите следва 
да бъдат променени.
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Or. en

Обосновка

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1228/2003.

Изменение 120
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) като доход, който се взема 
предвид от регулаторните органи при 
одобряване на методологията за 
изчисляване на тарифите за 
мрежите, и/или когато се дава оценка 
дали тарифите следва да бъдат 
променени.

Or. en

Обосновка

The Изменение aims at avoiding juridical insecurity derived from the elimination of the 
possibility to take them into account in the calculation of tariffs.

Изменение 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) локационни сигнали, мерки в 
отговор на търсенето, като 
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преразпределение на натоварването и 
насрещна търговия; 

Or. en

Обосновка

Locational signals should encourage power operators to build capacity in areas close to 
consumers and avoid potential transmission bottlenecks. Load shifting is a fundamental 
demand-side management objective since it alters the pattern of energy use so that on-peak 
energy use is shifted to off-peak periods. Finally, counter trading means that the dispatching 
is favouring flows of electricity against the main flows which congest the system.

Изменение 122
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да се използват 
за целите, изложени в буква а) или б), от 
алинея първа, те се поставят в 
отделна сметка до момента, в който 
могат да бъдат използвани за тези 
цели. В случай на независим оператор 
на система, всички оставащи доходи, 
след изпълнението на букви а) и б), се 
задържат от независимия оператор 
на система в отделна сметка, до 
момента, в който могат да бъдат 
изразходвани за целите, изложени в 
букви а) и б) от алинея първа.“

Ако приходите не могат да се използват
ефективно за целите, изложени в буква 
а) или б), от алинея първа  преди края 
на годината, в която са получени, те 
се използват за целта, изложена в 
горната буква в)”.

Or. en

Обосновка

The Изменение aims at avoiding juridical insecurity derived from the elimination of the 
possibility to take them into account in the calculation of tariffs.
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Изменение 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да се използват 
за целите, изложени в буква а) или б), от 
алинея първа, те се поставят в отделна 
сметка до момента, в който могат да 
бъдат използвани за тези цели. В случай 
на независим оператор на система, 
всички оставащи доходи, след 
изпълнението на букви а) и б), се 
задържат от независимия оператор 
на система в отделна сметка, до 
момента, в който могат да бъдат 
изразходвани за целите, изложени в 
букви а) и б) от алинея първа.“

Ако приходите не могат да се използват 
за целите, изложени в буква а) или б), от 
алинея първа, те се поставят в отделна 
сметка до момента, в който могат да 
бъдат използвани за тези цели.

Or. en

Обосновка

To be consistent with a full ownership unbundling, the ISO part should be deleted from this 
sub-paragraph.

Изменение 124
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Article 1 – point 5
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да се използват 
за целите, изложени в буква а) или б), от 
алинея първа, те се поставят в 
отделна сметка до момента, в който 
могат да бъдат използвани за тези 

Ако приходите не могат да се използват 
за целите, изложени в буква а) или б), от 
алинея първа, с одобрението на 
Агенцията те могат да бъдат взети 
предвид от регулаторните органи при 
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цели. В случай на независим оператор 
на система, всички оставащи доходи, 
след изпълнението на букви а) и б), се 
задържат от независимия оператор 
на система в отделна сметка, до 
момента, в който могат да бъдат 
изразходвани за целите, изложени в 
букви а) и б) от горната алинея.“

одобряване на методологията за 
изчисляване на тарифите за 
мрежите, и/или когато се дава оценка 
дали тарифите следва да бъдат 
променени.

Or. en

Обосновка

Congestion revenues should primarily be used for maximising available capacity and for 
building new infrastructure to relieve congestion. However, it must be recognised that it 
would not be efficient or practicable to remove all congestion on the European network. 
Consequently, the Regulation should maintain the option of returning revenues to customers 
in the form of lower charges, but only as a last resort and if approved by the Agency.

Изменение 125
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Новите междусистемни 
електропроводи за прав ток между 
държавите-членки биха могли, при 
поискване, да бъдат освободени, за 
ограничен период от време, от 
разпоредбите на член 6, параграф 6 от 
настоящия регламент и членове 8 и 20 и 
член 23, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 
2003/54/ЕО при следните условия:“ 

1. Новите междусистемни 
електропроводи за прав ток между 
държавите-членки могат, при 
поискване, да бъдат освободени, за 
период от най-малко 10 години от 
разпоредбите на член 6, параграф 6 от 
настоящия регламент и членове 8 и 20 и 
член 23, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 
2003/54/ЕО при следните условия:“

Or. en

Обосновка

Given the very big size of needed investments for new interconnectors as well as for 
significant increases of capacity in existing interconnectors, a sufficiently long term period 
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for the amortisation of these investments should be included in this Regulation.

Изменение 126
Gabriele Albertini

Предложение за регламент – акт за изменение
Article 1 – point 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Article 7 – paragraph 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Новите междусистемни 
електропроводи за прав ток между 
държавите-членки биха могли, при 
поискване, да бъдат освободени, за 
ограничен период от време, от 
разпоредбите на член 6, параграф 6 от 
настоящия регламент и членове 8 и 20 и 
член 23, параграфи 2, 3 и 4 от 
Директива 2003/54/ЕО при следните 
условия:“

1. Новите междусистемни 
електропроводи за прав ток между 
държавите-членки могат, при 
поискване, да бъдат освободени, за 
ограничен период от време, от 
разпоредбите на член 6, параграф 6 от 
настоящия регламент и членове 8, 10 и 
20, и параграфи 4, 5 и 6 от член 22в на 
Директива 2003/54/ЕО при следните 
условия:“

Or. en

Обосновка

The current version of EC’s proposals encompasses extension of the exemption provisions to 
the newly proposed art. 8 of the Electricity Directive on ownership unbundling. In order to 
ensure a flawless interpretation of the norm, extension of the exemption to Art. 10 (which 
disciplines the ISO-option for transmission systems subject to ownership unbundling) has to 
be clarified.

References to Articles of the Electricity Directive are adapted to revised Directive 2003/54.

Изменение 127
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага също така, при 
изключителни случаи, към 
междусистемните електропроводи за 
променлив ток, при условие че 
разходите и рисковете при въпросните 
инвестиции са особено високи, в 
сравнение с разходите и рисковете, 
които обикновено съпътстват 
свързването на две съседни национални 
преносни системи чрез междусистемен 
електропровод за променлив ток.

2. Параграф 1 се прилага също така към 
междусистемните електропроводи за
променлив ток, при условие че 
разходите и рисковете при въпросните 
инвестиции са особено високи, в 
сравнение с разходите и рисковете, 
които обикновено съпътстват 
свързването на две съседни национални 
преносни системи чрез междусистемен 
електропровод за променлив ток.

Or. it

Обосновка

Exemptions should not be confined to direct current interconnections so as to allow greater 
openness in the market.

Изменение 128
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на два месеца от 
получаването на уведомлението, 
Комисията може да вземе решение и да 
поиска от Агенцията да измени или 
отмени решението за освобождаване. 
Този срок започва да тече от деня след 
получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията поиска допълнителна 
информация. Този срок започва да 
тече от деня след получаване на 
цялата допълнителна информация.
Двумесечният период може да бъде 

6. В рамките на два месеца от 
получаването на уведомлението, 
Комисията може да вземе решение и да 
поиска от Агенцията или органът, 
компетентен да измени или отмени 
решението за освобождаване. Този срок 
започва да тече от деня след получаване 
на уведомлението. Двумесечният 
период може да бъде удължен и с 
едновременното съгласие на Комисията 
и на Агенцията или компетентният 
орган. Ако поисканата информация не 
бъде предоставена в рамките на 
периода, предвиден в молбата, 
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удължен и с едновременното съгласие 
на Комисията и на Агенцията. Ако 
поисканата информация не бъде 
предоставена в рамките на периода, 
предвиден в молбата, уведомлението се 
счита за оттеглено, освен ако преди 
изтичането си този период не е бил 
удължен с едновременното съгласие на 
Комисията и на Агенцията, или 
Агенцията, чрез обосновано изявление, 
не уведоми Комисията, че счита 
уведомлението за пълно.

уведомлението се счита за оттеглено, 
освен ако преди изтичането си този 
период не е бил удължен с 
едновременното съгласие на Комисията 
и на Агенцията или на компетентния 
орган, или Агенцията или 
компетентният орган, чрез 
обосновано изявление, не уведоми 
Комисията, че счита уведомлението за 
пълно.

Агенцията се съобразява с решението на 
Комисията за изменение или отмяна на 
решението за освобождаване в срок от 
четири седмици и информира съответно 
Комисията.

Агенцията или компетентният орган
се съобразява с решението на 
Комисията за изменение или отмяна на 
решението за освобождаване в срок от 
четири седмици и информира съответно 
Комисията.

Комисията запазва поверителността на 
чувствителната търговска информация.

Комисията запазва поверителността на 
чувствителната търговска информация.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
си, ако в рамките на този период 
изграждането на междусистемния 
електропровод все още не е започнало, 
и пет години след приемането си, ако 
в рамките на този период 
междусистемният електропровод не 
е станал оперативен.

Or. it

Обосновка

The period during which the Commission may take an exemption decision should be 
restricted to two months at most, without the Commission having the discretion to extend it, 
so as to avoid any doubts which could affect the economic aspect of the project.

The proposed deadlines (two or five years, if the product has not started or is not operational) 
are unacceptable, since projects should be assessed individually taking into account their 
specific features.
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Изменение 129
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на два месеца от 
получаването на уведомлението, 
Комисията може да вземе решение и да 
поиска от Агенцията да измени или 
отмени решението за освобождаване. 
Този срок започва да тече от деня след 
получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията поиска допълнителна 
информация. Този срок започва да тече 
от деня след получаване на цялата 
допълнителна информация. 
Двумесечният период може да бъде 
удължен и с едновременното съгласие 
на Комисията и на Агенцията. Ако 
поисканата информация не бъде 
предоставена в рамките на периода, 
предвиден в молбата, уведомлението се 
счита за оттеглено, освен ако преди 
изтичането си този период не е бил 
удължен с едновременното съгласие на 
Комисията и на Агенцията, или 
Агенцията, чрез обосновано изявление, 
не уведоми Комисията, че счита 
уведомлението за пълно. 

6. В рамките на два месеца от 
получаването на уведомлението, 
Комисията може да вземе решение и да 
поиска от Агенцията да измени или 
отмени решението за освобождаване. 
Този срок започва да тече от деня след 
получаване на уведомлението. 
Двумесечният срок може да бъде 
удължен с още два месеца, когато 
Комисията поиска допълнителна 
информация. Този срок започва да тече 
от деня след получаване на цялата 
допълнителна информация. 
Двумесечният период може да бъде 
удължен и с едновременното съгласие 
на Комисията и на Агенцията. Ако 
поисканата информация не бъде 
предоставена в рамките на периода, 
предвиден в молбата, уведомлението се 
счита за оттеглено, освен ако преди 
изтичането си този период не е бил 
удължен с едновременното съгласие на 
Комисията и на Агенцията, или 
Агенцията, чрез обосновано изявление, 
не уведоми Комисията, че счита 
уведомлението за пълно. 

Агенцията се съобразява с решението на 
Комисията за изменение или отмяна на 
решението за освобождаване в срок от 
четири седмици и информира съответно 
Комисията.

Агенцията се съобразява с решението на 
Комисията за изменение или отмяна на 
решението за освобождаване в срок от 
четири седмици и информира съответно 
Комисията.

Комисията запазва поверителността на 
чувствителната търговска информация.

Комисията запазва поверителността на 
чувствителната търговска информация.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
си, ако в рамките на този период 
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изграждането на междусистемния 
електропровод все още не е започнало, 
и пет години след приемането си, ако 
в рамките на този период 
междусистемният електропровод не 
е станал оперативен.

Or. de

Изменение 130
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането 
си, ако в рамките на този период 
изграждането на междусистемния 
електропровод все още не е започнало, и 
пет години след приемането си, ако в 
рамките на този период 
междусистемният електропровод не е 
станал оперативен.

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си три години след приемането 
си, ако в рамките на този период 
изграждането на междусистемния 
електропровод все още не е започнало, и 
седем години след приемането си, ако в 
рамките на този период 
междусистемният електропровод не е 
станал оперативен.

Or. ro

Изменение 131
Gabriele Albertini

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В случай на преразглеждане на 
предоставеното освобождаване при 
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обстоятелства, описани в параграф 8, 
компетентните органи се 
консултират с кандидата и надлежно 
вземат предвид забавяния поради 
административни или процедурни 
причини, непреодолима сила или други 
причини, свързани с решението, 
които не зависят от контрола или 
волята на кандидата.

Or. en

Обосновка

In order to avoid potential prejudices to the flawless development of the investment, specific 
criteria have to be set for reviewing the exemption decision. In complex investments, the risk-
chain of the investments can often encompass several developments to take place in a 
coordinated manner, and delays can often stem from lengthy administrative and procedures 
outside of the control of the project sponsor.

Изменение 132
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приеме насоки 
за прилагането на условията, 
споменати в параграф 1 и за 
определяне на процедурата, която 
трябва да бъде следвана при 
прилагането на параграфи 4 и 5. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.“

заличава се

Or. de
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Обосновка

The conditions for application of this article are already adequately defined in the provision 
concerned and no further details are needed in the form of comitology guidelines.

Изменение 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приеме насоки за 
прилагането на условията, споменати в 
параграф 1 и за определяне на 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана при прилагането на параграфи 
4 и 5. Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълването му, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.“

7. Комисията може да изменя насоки за 
прилагането на условията, споменати в 
параграф 1 и за определяне на 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана при прилагането на параграфи 
4 и 5. Тази мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълването му, се 
изменя в съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.“

Or. de

Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.

Изменение 134
Gabriele Albertini

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Дерогациите, предвидени в член 7, 
параграф 1, се прилагат автоматично 
към дерогации, предоставени в 
изпълнение на член 7 от Регламент 
1228/2003 от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Discrimination between new investments under the exemption regime should be avoided. 
Exemptions from TPA which have been granted have already met the criteria set in 
Regulation 1228/2003.. In order to avoid distortions of competition and a looping procedure 
for exemptions granted so far, it is necessary to explicitly extend current exemption decisions 
granted under art. 7 of Regulation 1228/2003 to the newly proposed art. 8 of Directive 
2003/54 (ownership unbundling).

Изменение 135
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Дерогациите, предвидени в член 7, 
параграф 1, се прилагат автоматично 
към дерогации, предоставени в 
изпълнение на член 7 от Регламент 
1228/2003 от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Discrimination between new investments under the exemption regime should be avoided. 
Exemptions from TPA which have been granted have already met the criteria set in 
Regulation 1228/2003.
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Изменение 136
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 -а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Добавя се следният член 7-а:
„Член 7-а

Премахване на административните 
пречки с цел увеличаване на 

капацитета
Държавите-членки преразглеждат 
своите процедури с цел определяне и 
премахване на административните 
пречки пред увеличаването на 
капацитета на междусистемните 
електропроводи. Държавите-членки 
определят кои сегменти на мрежата 
трябва да бъдат разширени за да се 
увеличи общото ниво на капацитета 
на междусистемните 
електропроводи в съответствие с 
целта за широка пазарна 
интеграция.”

Or. en

Обосновка

Lack of cross border capacity is a severe obstacle towards integration of the European gas 
markets. To enhance expansion of cross-border capacity, EU Member States shall commit to 
increase capacity and identify and eliminate administrative hurdles to do so.
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Изменение 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член  7 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 7а заличава се
Пазари на дребно

За да се улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно на 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че 
ролите и отговорностите на 
операторите на преносни системи, 
операторите на разпределителни 
системи, предприятията за доставка 
и потребителите и, ако е необходимо, 
на други участници на пазара, са 
определени при спазване на 
договорните споразумения, 
задължението към потребителите, 
правилата за обмен на информация и 
разрешаване на спорове, 
собствеността върху данните и 
отговорността за отчитане.
Тези правила се оповестяват 
публично, създават се с цел да се 
хармонизира достъпа до 
трансгранични потребители и 
подлежат на преразглеждане от 
регулаторните органи.“

Or. en

Обосновка

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 
expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.
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Изменение 138
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно на 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че ролите 
и отговорностите на операторите на 
преносни системи, операторите на 
разпределителни системи, 
предприятията за доставка и 
потребителите и, ако е необходимо, на 
други участници на пазара, са 
определени при спазване на 
договорните споразумения, 
задължението към потребителите, 
правилата за обмен на информация и 
разрешаване на спорове, собствеността 
върху данните и отговорността за 
отчитане.

За да се улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен пазар 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че ролите 
и отговорностите на операторите на 
преносни мрежи, операторите на 
разпределителни мрежи, предприятията 
за доставка и потребителите и, ако е 
необходимо, на други участници на 
пазара, са определени при спазване на 
договорните споразумения, 
задължението към потребителите, 
правилата за обмен на информация и 
разрешаване на спорове, собствеността 
върху данните и отговорността за 
отчитане.

Тези правила се оповестяват публично, 
създават се с цел да се хармонизира 
достъпа до трансгранични 
потребители и подлежат на 
преразглеждане от регулаторните 
органи.“

Тези правилата се оповестяват публично 
и подлежат на преразглеждане от 
регулаторните органи.

Or. en

Обосновка

The objective of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development 
of well functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the 
priority. The implications of such a regulatory objective need to be fully assessed, and the 
costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be significant stranded 
costs, outweighing the benefits.
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Изменение 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези правила се оповестяват 
публично, създават се с цел да се 
хармонизира достъпът до 
трансгранични потребители и 
подлежат на преразглеждане от 
регулаторните органи.“

Тези правила се създават с цел да се 
насърчава и гарантира достъпът до 
трансгранични потребители. 
Правилата се оповестяват публично 
след проверка от регулаторните 
органи.

Or. de

Обосновка

The Member States should remain responsible for end-user markets and for the framework 
conditions, including those for distribution network operators.

Изменение 140
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е целесъобразно, в насоките, 
в които се посочва минималната 
степен на необходима хармонизация 
за постигане целите на настоящия 
регламент, се уточняват също така 
и:

заличава се

а) подробности относно 
предоставянето на информация в 
съответствие с принципите, 
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изложени в член 5;
б) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 7а;
в) подробности относно правилата за 
свързване, регулиращи връзката 
между операторите на преносни 
системи и свързаните потребители;
г) подробности относно правилата за 
оперативна съвместимост;
д) подробности относно правилата за 
търговия с електроенергия;
е) подробности относно правилата за 
балансиране и резервна мощност, 
целящи по-голяма интеграция на 
пазарите на балансиране и резервна 
мощност;
ж) подробности относно правилата 
за инвестиционните стимули, в това 
число локационните сигнали;
з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The extent of the transfer of powers to the Commission via the comitology procedure is 
inappropriate. Particularly where the Commission is entering new territory the delegation of 
powers must be much more precisely formulated as to content, purpose and extent.

Изменение 141
Werner Langen

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е целесъобразно, в насоките, в 3. Когато е целесъобразно, в 
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които се посочва минималната степен 
на необходима хармонизация за 
постигане целите на настоящия 
регламент, се уточняват също така и:

специфичните насоки, в които се 
посочва минималната степен на 
необходима хармонизация за постигане 
целите на настоящия регламент, се 
уточняват също така и:

а) подробности относно предоставянето 
на информация в съответствие с 
принципите, изложени в член 5;

а) подробности относно предоставянето 
на информация в съответствие с 
принципите, изложени в член 5;

б) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, обхванати 
от член 7а;

б) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, обхванати 
от член 7а;

в) подробности относно правилата за 
свързване, регулиращи връзката между 
операторите на преносни системи и 
свързаните потребители;

в) подробности относно правилата за 
свързване, регулиращи връзката между 
операторите на преносни мрежи и 
свързаните потребители;

г) подробности относно правилата за 
оперативна съвместимост;

г) подробности относно правилата за 
оперативна съвместимост;

д) подробности относно правилата за 
търговия с електроенергия;
е) подробности относно правилата за 
балансиране и резервна мощност, 
целящи по-голяма интеграция на 
пазарите на балансиране и резервна 
мощност;

д) подробности относно правилата за 
балансиране и резервна мощност, 
целящи – независимо от 
приоритетното въвеждане на 
трансгранична търговия в рамките 
на съответния ден - по-голяма 
интеграция на пазарите на балансиране 
и резервна мощност;

ж) подробности относно правилата за 
инвестиционните стимули, в това число 
локационните сигнали;

е) подробности относно правилата за 
инвестиционните стимули, в това число 
локационните сигнали;

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

ж) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The extent of the transfer of powers to the Commission via the comitology procedure is 
inappropriate. Particularly where the Commission is entering new territory – as with the 
wholesale trading in electricity – the delegation of powers must be much more precisely 
formulated as to content, purpose and extent.

Under the guidelines on bottleneck management drawn up on the basis of this article and now 
in force there has since 1 January 2008 been a requirement to introduce intraday trading 
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across borders.

Изменение 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 7а;

заличава се

Or. en

Обосновка

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 
expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.

Изменение 143
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 7а;

заличава се

Or. en
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Обосновка

The aim of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development of 
well functioning regional and Community wholesale markets, which should be the focus of 
this Regulation.  Best practice propositions are often better than formal guidelines in the 
retail area, which is largely a matter for subsidiarity.

Изменение 144
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подробности относно правилата за 
търговия с електроенергия;

заличава се

Or. de

Обосновка

The extent of the transfer of powers to the Commission via the comitology procedure is 
inappropriate. Particularly where the Commission is entering new territory – as with the 
wholesale trading in electricity – the delegation of powers must be much more precisely 
formulated as to content, purpose and extent.

Under the guidelines on bottleneck management drawn up on the basis of this article and now 
in force there has since 1 January 2008 been a requirement to introduce intraday trading 
across borders.

Изменение 145
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подробности относно правилата за заличава се
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търговия с електроенергия;

Or. de

Обосновка

The provision of guidelines or codes should be deleted.

Изменение 146
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подробности относно правилата за 
балансиране и резервна мощност, 
целящи по-голяма интеграция на 
пазарите на балансиране и резервна 
мощност;

е) подробности относно правилата за 
балансиране и резервна мощност, 
целящи – независимо от 
приоритетното въвеждане на 
трансгранична търговия в рамките 
на съответния ден - по-голяма 
интеграция на пазарите на балансиране 
и резервна мощност;

Or. de

Обосновка

The extent of the transfer of powers to the Commission via the comitology procedure is 
inappropriate. Particularly where the Commission is entering new territory – as with the 
wholesale trading in electricity – the delegation of powers must be much more precisely 
formulated as to content, purpose and extent.

Under the guidelines on bottleneck management drawn up on the basis of this article and now 
in force there has since 1 January 2008 been a requirement to introduce intraday trading 
across borders.
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Изменение 147
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подробности относно правилата 
за инвестиционните стимули, в това 
число локационните сигнали;

заличава се

Or. de

Обосновка

The authorisation for what are known as locational signals for power networks is already 
contained in Article 8(2). Further provision for the adoption of guidelines is therefore 
superfluous.

Изменение 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 - параграф 3 - буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

заличава се 

Or. de

Обосновка

Provision is made in Article 2e(3) for adopting guidelines under Article 2c(3). Since the other 
guidelines referred to in Article 8(1) can only be amended by the Commission but not 
adopted, a reference for systematic reasons in Article 8 should be deleted.



AM\717090BG.doc 119/125 PE404.668v01-00

BG

Изменение 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 - параграф 3 - буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Topics listed in Art. 2c (3) should not be the included in the Guidelines as described in Art. 8.

Изменение 150
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато е необходимо и по 
предложение на Агенцията, в 
съответствие с член 2д, параграф 1, 
Комисията може да приеме 
Стратегически насоки в областите, 
изброени в член 2в, параграфи 3 и 5, 
като основа, върху която 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на електроенергия 
да разработи подробните проекти на 
техническите кодекси, предвидени в 
член 2в, параграф 3 и проекта на 
десетгодишен инвестиционен план, 
предвиден в член 2в, параграф 5.
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Or. en

Обосновка

As a consequence of the procedure set out in Article 2e, Article 8 should also refer to the 
possibility to adopt “Strategic Guidelines” following the same procedure as other guidelines 
as provided for in the Regulation. This therefore requires the addition of paragraph 3a in this 
Article. The current list of guidelines in this Article needs to be scrutinised in the light of the 
11 areas.

Изменение 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема насоки 
по отношение на въпросите, изброени 
в параграфи 1—3. Тя може да променя 
насоките, посочени в параграф 4, в 
съответствие с принципите, 
изложени в членове 5 и 6, по-
конкретно за да включи подробни 
насоки относно всички прилагани на 
практика методологии за 
разпределение на капацитет, и за да 
гарантира, че механизмите за 
управление на претоварването се 
развиват по начин, съвместим с 
целите на вътрешния пазар. Когато е 
целесъобразно, в хода на 
извършването на тези поправки се 
определят общи правила за 
минимални стандарти за 
безопасност и експлоатация при 
използването и експлоатацията на 
мрежата, както е посочено в член 5, 
параграф 2.

5. Агенцията приема насоки в 
съответствие с член 2га.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент наред с 
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другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.
При приемане или изменяне на 
насоките, Комисията гарантира, че 
те осигуряват минимално равнище на 
хармонизиране за постигане на 
целите на настоящия регламент и не 
надхвърлят необходимото за тази 
цел.
При приемане или изменяне на 
насоките, Комисията посочва какви 
действия е предприела по отношение 
на съответствието на тези насоки с 
правилата в трети страни, които 
представляват част от 
Европейската електроенергийна 
система.
При приемането на тези насоки за 
пръв път, Комисията гарантира, че 
те обхващат в една проектомярка 
поне въпросите, посочени в параграф 
1, букви а) и г) и параграф 2.“

Or. en

Обосновка

To be consistent with the logic that the Agency is in charge of developing, and after extensive 
consultations, adopting these guidelines.

Изменение 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема насоки по Комисията може да изменя насоки по 
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отношение на въпросите, изброени в 
параграфи 1—3. Тя може да променя 
насоките, посочени в параграф 4, в 
съответствие с принципите, изложени в 
членове 5 и 6, по-конкретно за да 
включи подробни насоки относно 
всички прилагани на практика 
методологии за разпределение на 
капацитет, и за да гарантира, че 
механизмите за управление на 
претоварването се развиват по начин, 
съвместим с целите на вътрешния пазар. 
Когато е целесъобразно, в хода на 
извършването на тези поправки се 
определят общи правила за минимални 
стандарти за безопасност и 
експлоатация при използването и 
експлоатацията на мрежата, както е 
посочено в член 5, параграф 2.

отношение на въпросите, изброени в 
параграфи 1—3. Тя може да променя 
насоките, посочени в параграф 4, в 
съответствие с принципите, изложени в 
членове 5 и 6, по-конкретно за да 
включи подробни насоки относно 
всички прилагани на практика 
методологии за разпределение на 
капацитет, и за да гарантира, че 
механизмите за управление на 
претоварването се развиват по начин, 
съвместим с целите на вътрешния пазар. 
Когато е целесъобразно, в хода на 
извършването на тези поправки се 
определят общи правила за минимални 
стандарти за безопасност и 
експлоатация при използването и 
експлоатацията на мрежата, както е 
посочено в член 5, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент наред с другото чрез неговото 
допълване, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент наред с другото чрез неговото 
допълване, се изменят в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 13, параграф 2.

При приемане или изменяне на 
насоките, Комисията гарантира, че те 
осигуряват минимално равнище на 
хармонизиране за постигане на целите 
на настоящия регламент и не 
надхвърлят необходимото за тази цел.

При изменяне на насоките, Комисията 
гарантира, че те осигуряват минимално 
равнище на хармонизиране за постигане 
на целите на настоящия регламент и не 
надхвърлят необходимото за тази цел.

При приемане или изменяне на 
насоките, Комисията посочва какви 
действия е предприела по отношение на 
съответствието на тези насоки с 
правилата в трети страни, които 
представляват част от Европейската 
електроенергийна система.

При изменяне на насоките, Комисията 
посочва какви действия е предприела по 
отношение на съответствието на тези 
насоки с правилата в трети страни, 
които представляват част от 
Европейската електроенергийна 
система.

При приемането на тези насоки за 
пръв път, Комисията гарантира, че 
те обхващат в една проектомярка 
поне въпросите, посочени в параграф 
1, букви а) и г) и параграф 2.“

Or. de
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Обосновка

The proposal is supposed to ensure that the guidelines are adopted in due process by 
Parliament and Council. Transferring powers to the Commission should remain limited to 
any necessary adjustments.

Изменение 153
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Член 12, параграф 1 се замества 
със следното:
1. Без да се засяга  параграф 2, 
държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
имат правомащията ефективно да 
гарантират спазването на 
настоящия регламент, като 
предоставят на тях или на други 
органи правната компетентност да  
издават заповеди за спазване и да 
налагат ефективни, възпиращи и 
съразмерни наказания. Държавите-
членки нотифицират Комисията 
относно тези разпоредби най-късно до 
1 януари 2010 г., както и незабавно 
нотифицират всяко последващо 
изменение.

Or. en

(Промени във формулировката на член 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1228/2003)

Обосновка

According to the Council of European Energy Regulators, the current state of implementation 
of Regulation 1228/2003 shows shortcomings because of missing effective sanctions 
implemented by Member States. Effective use of the enforcement powers of regulators should 
be ensured in order to sanction non-compliance with requirements of the Regulation.



PE404.668v01-00 124/125 AM\717090BG.doc

BG

Изменение 154
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1  – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1228/2003
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а) Член 12, параграф 1 се замества 
със следното:
1. Без да се засяга параграф 2, 
държавите-членки гарантират, че 
регулаторни органи, учредени в 
съответствие с член 2 от директива 
2003/54/ЕО имат правомощията 
ефективно да гарантират спазването 
на настоящия регламент, като 
предоставят на тях или на други 
органи правната компетентност да  
издават заповеди за спазване и да 
налагат ефективни, възпиращи и 
съразмерни наказания.  Държавите-
членки нотифицират Комисията 
относно тези разпоредби най-късно до 
1 януари 2010 г. и незабавно 
нотифицират всяко последващо 
изменение.

Or. en

(Промени във формулировката на член 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1228/2003)

Обосновка

The current state of implementation of Regulation 1228/2003 shows shortcomings because of 
missing effective sanctions implemented by Member States. The Florence Forum expressed 
strong concerns about the limited extent to which regulatory authorities are making use of 
their powers to sanction non-compliance with requirements of the Regulation. There shall be 
no room for negotiation in cases of non-compliance and regulators should have the power to 
make effective use of their enforcement power.
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