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Изменение 38
Paul Rübig

Предложение за директива – 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 газ в която и да е държава-
членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не във 
всички държави-членки съществува 
недискриминационен достъп до 
мрежата и еднакво ефективно ниво на 
регулаторен надзор, тъй като 
настоящата законодателна рамка е 
недостатъчна.

(3) Въпреки това, понастоящем на 
всички предприятия от всички 
държави-членки не може да бъде 
гарантирано правото да продава газ в 
която и да е държава-членка при 
условия на равнопоставеност, без 
дискриминация и пречки. По-
специално, все още не във всички 
държави-членки съществува 
недискриминационен достъп до 
мрежата и еднакво ефективно ниво на 
регулаторен надзор, тъй като 
настоящата законодателна рамка е 
недостатъчна.

Or. en

Обосновка

The wording proposed by the Commission gives the impression that the competition problems 
addressed by the Commission exist in all Member States throughout the EU.

Изменение 39
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Оповестените неотдавна от 
Евростат статистически данни 
сочат, че през 2005 г. ЕС-27 е зависел 
от вноса на природен газ в 
съотношение 57,7 % .  Въпреки че през 
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периода 1995 – 2005 г. производството 
на природен газ в ЕС-27 е останало 
непроменено, вътрешното 
потребление на природен газ е 
нараснало с 33 %, като недостигът е 
бил покрит чрез увеличаване със 77 % 
на вноса на природен газ.  С 
изключение на Дания и Нидерландия, 
които са единствените износителки 
на природен газ, и с изключение на 
Великобритания, Румъния и Полша, 
които зависят от природен газ в 
съотношение съответно 10 %, 30 % и 
70 %, енергийната зависимост от 
природен газ на останалите държави-
членки е в съотношение 80 %.

Or. ro

Обосновка

Aceste date statistice sunt necesare pentru a prezenta piata europeana de gaze naturale si 
dependenta energetica a Statelor membre de importul de gaze naturale.

Изменение 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията от 10 
януари 2007 г., озаглавено „Енергийна 
политика за Европа“, подчертава колко 
е важно да бъде завършен вътрешният 
пазар на природен газ и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
за всички регистрирани в Общността 
предприятия за природен газ. 
Съобщението за вътрешния енергиен 
пазар и окончателният Доклад за 
проучването на конкуренцията в 
сектора показват, че сегашните 

(4) Съобщението на Комисията от 10 
януари 2007 г., озаглавено „Енергийна 
политика за Европа“, подчертава колко 
е важно да бъде завършен вътрешният 
пазар на природен газ и да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
за всички регистрирани в Общността 
предприятия за природен газ. 
Съобщението за вътрешния енергиен 
пазар показва, че сегашните правила и 
мерки не осигуряват необходимата 
рамка за постигане на целта — добре 
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правила и мерки не осигуряват 
необходимата рамка за постигане на 
целта — добре функциониращ вътрешен 
пазар.

функциониращ вътрешен пазар. От 
друга страна, окончателният Доклад 
за проучването на конкуренцията в 
сектора и оценката за въздействие, 
приложени към третия 
законодателен проект относно 
енергийния вътрешен пазар, не 
съдържат убедителни данни, въз 
основа на които да се определи най-
добрият или единственият начин за 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. fr

Обосновка

L'étude d'impact a été vivement critiquée lors de sa présentation en commission ITRE, 
notamment pour ses corrélations statistiques très contestables, ses séries de données 
incomplètes et non référencées. Présentant tout au plus une observation partiale de la réalité 
du fonctionnement des marchés du gaz naturel en Europe, elle n'a pas permis pas de définir 
un moyen unique d'en améliorer le fonctionnement.

Изменение 41
Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) В много държави-членки пазарите 
са доминирани от големи участници. 
На националните регулаторни органи 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за определяне на 
господстващото положение на пазара 
на определено предприятие за 
природен газ и за предлагане на 
средносрочен план за ограничаване на 
пазарния дял на всеки съответен 
пазар до 20 %.  Съответният пазар 
следва да бъде определен от 
Комисията и следва да отчита 
всички промени в географския обхват 
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на пазара.

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.

Изменение 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) В много държави-членки пазарите 
са доминирани от големи участници. 
На националните регулаторни органи 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за определяне на 
господстващото положение на пазара 
на предприятия за природен газ и за 
налагане на необходимите мерки, с 
оглед гарантиране на това, че никое 
предприятие не притежава повече от 
30 %, трите най-големи предприятия 
не притежават повече от 50 % и 
петте най-големи предприятия не 
притежават повече от 66,7 % от 
съответния пазарен дял. 
Съответният пазар следва да бъде 
определен от Комисията и следва да 
отчита всички промени в географския 
обхват на пазара.

Or. en

Обосновка

 In order to prevent market manipulation on the pool prices in a relevant markets, not only 
the share of the largest company is important but also a certain de-concentration in the rest 
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of the market; this market concentration is measured by competition authorities in terms of 
concentration rate 1, 3 and 5 (CR 1, CR3, CR5).

Изменение 43
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) В много държави-членки пазарите 
са доминирани от големи участници. 
На националните регулаторни органи 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за определяне на 
господстващото положение на пазара 
на определено предприятие за 
природен газ и за предлагане на 
средносрочен план за ограничаване на 
пазарния дял на всеки съответен
пазар до 40 %, в съответствие с 
критериите на Комисията за оценка 
на значителната пазарна сила. 
Съответният пазар следва да бъде 
определен от Комисията и следва да 
отчита всички промени в географския 
обхват на пазара.

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.
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Изменение 44
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) В много държави-членки пазарите 
са доминирани от големи участници. 
На националните регулаторни органи 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за определяне на 
господстващото положение на пазара 
на определено предприятие за 
природен газ и за предлагане на 
средносрочен план за ограничаване на 
пазарния дял на всеки съответен 
пазар до 50 %, дори повече от това, 
което е определено в критериите на 
Комисията за оценка на значителна 
пазарна сила. Съответният пазар 
следва да бъде определен от 
Комисията, като се вземат предвид 
всички промени в географския обхват 
на пазара.

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.
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Изменение 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава вътрешно присъщият 
риск от дискриминация не само в 
експлоатацията на мрежата, но и в 
стимулите на вертикално 
интегрираните предприятия да 
инвестират адекватно в мрежите си.

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава вътрешно присъщият 
риск от дискриминация не само в 
експлоатацията на мрежата, но и в 
стимулите на предприятията да 
инвестират адекватно в мрежите си. 
Тези инвестиции са мотивирани в 
основна степен от получаваното от 
оператора заплащане. Ако определи
ниско равнище на заплащане, 
националният регулаторен орган ще 
предизвика намаляване на 
инвестициите. От друга страна, ако 
определи справедливо и съразмерно 
равнище на заплащане и ако 
гарантира, че приходите покриват 
разходите и изплащането на подобни 
инвестиции, той автоматично ще 
предизвика повишаване на равнището 
на инвестиции, независимо дали 
операторът на преносната система е 
част от интегрирана група или не.. 
Следователно, главният определящ 
фактор за инвестициите се състои в 
ценовото регулиране и в ролята и 
правомощията на националните 
регулаторни органи, които би 
следвало да се засилят с цел 
завършване на вътрешния пазар в 
полза на потребителя.

Or. fr

Обосновка

La structure patrimoniale d'une entreprise n'est pas un déterminant des investissements, qui 



PE404.542v02-00 10/117 AM\717626BG.doc

BG

sont consentis en fonction des possibilités d'amortissement et de retour sur investissement. La 
séparation patrimoniale ne répond pas au problème posé par tout monopole, qui est le risque 
d'exploitation de cette situation pour maximiser la rente du monopole. Ce risque existe 
indépendamment de la structure patrimoniale, qu'il s'agisse d'une entreprise verticalement 
intégrée ou non.

Изменение 46
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава вътрешно присъщият
риск от дискриминация не само в 
експлоатацията на мрежата, но и в 
стимулите на вертикално интегрираните 
предприятия да инвестират адекватно в 
мрежите си.

(5) Без ефективно отделяне на мрежите 
от дейностите по производство и 
доставка остава риск от дискриминация 
не само в експлоатацията на мрежата, но 
и в стимулите на вертикално 
интегрираните предприятия да 
инвестират адекватно в мрежите си.

Or. en

Изменение 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действащите правила за юридическо 
и функционално отделяне не са довели 
до ефективно отделяне на операторите 
на преносни системи. На заседанието си 
в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г. 
Европейският съвет прикани Комисията 
да разработи законодателни 
предложения за ефективното отделяне 
на дейностите по доставка и 
производство от експлоатацията на 
мрежите.

(6) Действащите правила за юридическо 
и функционално отделяне не са довели 
до ефективно отделяне на операторите 
на преносни системи във всяка 
държава-членка, като това отчасти 
се дължи на неприлагането на 
съществуващото европейско 
законодателство. На заседанието си в 
Брюксел на 8 и 9 март 2007 г. 
Европейският съвет прикани Комисията 
да разработи законодателни 
предложения за ефективното отделяне 
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на дейностите по доставка и 
производство от експлоатацията на 
мрежите.

Or. en

Обосновка

It should be mentioned that one reason for insufficient functioning of the European energy 
markets is the insufficient implementation of the current rules, which was also stressed in 
Para 151 to 153 and 478 of the Sector Enquiry Report as of 10 Jan 2007.

Изменение 48
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Предложената оценка на 
въздействието не можа да докаже по 
безспорен начин, че в енергийния 
сектор има причинно-следствена 
връзка между дискриминацията по 
отношение на достъпа и 
структурата на собствеността, 
между обема на инвестициите и 
структурата на собствеността или 
между равнището на цените и 
структурата на собствеността. 
Емпиричните данни говорят по-скоро 
за причинно-следствена връзка между 
всички тези фактори и ефективното 
регулиране.

Or. de

Обосновка

Das vorgelegte "Impact Assessment" stellt die empirische Datenbasis der vorliegenden 
Vorschläge da. Auch nach einer genauen Auseinandersetzung mit Inhalt und Hintergrund des 
Impact Assessments, blieben Zweifel, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet sind, die 
mit dem vorliegenden Maßnahmenpaket angestrebten Ziele zu erreichen.



PE404.542v02-00 12/117 AM\717626BG.doc

BG

Изменение 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е най-
ефективният и стабилен начин за 
разрешаване на вътрешно присъщия 
конфликт на интереси и за гарантиране 
на сигурност на доставките. Поради 
тази причина в своята Резолюция за 
перспективите за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като най-
ефективния инструмент за 
стимулиране на инвестициите в 
инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. За тази цел 
от държавите-членки следва да се 
изискват гаранции, че едно и също 
лице или едни и същи лица нямат 
право да упражняват контрол, 
включително чрез правото на 
миноритарните акционери да 
блокират решения от стратегическо 
значение, например относно 
инвестициите, върху предприятие за 

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо се в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, се счита от 
Комисията като ефективен и стабилен 
начин за разрешаване на вътрешно 
присъщия конфликт на интереси и за 
гарантиране на сигурност на доставките. 
В своята Резолюция за перспективите за 
вътрешния пазар на газ и 
електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на собствеността 
на равнище пренос като ефективен
инструмент за стимулиране на 
инвестициите в инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. Тъй като 
Общността няма правомощия да 
взема решения за отчуждаване на 
собственост на предприятия и 
производствени средства и е 
задължена да зачита основното право 
на собственост, държавите-членки 
следва да имат правото да прилагат 
по-малко обременителни механизми, с 
по-малка степен на вмешателство, за 
решаване на конфликти на интереси 
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доставка, ако едновременно с това 
имат каквито и да е интереси или 
упражняват каквито и да е права 
върху оператор на преносна система 
или върху преносна система. По 
същата логика правото на контрол 
над оператор на преносна система 
следва да изключва възможността за 
упражняване на каквито и да е 
интереси или права по отношение на 
предприятие за доставка.

и гарантиране на инвестициите. 
Наред с това, само такива 
алтернативи могат да осигурят 
равно третиране на публичните и 
частните предприятия, което е един 
от основните принципи на правото 
на Общността.

Or. en

Обосновка

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators.

Изменение 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единствено отстраняването на 
вътрешно присъщата склонност на 
вертикално интегрираните предприятия 
да дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури 
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е най-
ефективният и стабилен начин за 
разрешаване на вътрешно присъщия 
конфликт на интереси и за гарантиране 

(7) Отстраняването на вътрешно 
присъщата склонност на вертикално 
интегрираните предприятия да 
дискриминират конкурентите си по 
отношение на достъпа до мрежите и 
инвестициите може да осигури
ефективно отделяне. Отделянето на 
собствеността, състоящо с в 
определянето на собственика на 
преносната мрежа за неин оператор, 
независим от свързаните с доставката и 
производството интереси, е един от 
начините за разрешаване на вътрешно 
присъщия конфликт на интереси. В
своята Резолюция за перспективите за 
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на сигурност на доставките. Поради 
тази причина в своята Резолюция за 
перспективите за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия, приета на 10 юли 
2007 г., Европейският парламент 
разглежда отделянето на 
собствеността на равнище пренос 
като най-ефективния инструмент за 
стимулиране на инвестициите в 
инфраструктура по 
недискриминационен начин, на 
равнопоставения достъп на нови 
участници до мрежата и на 
прозрачността на пазара. За тази цел 
от държавите-членки следва да се 
изискват гаранции, че едно и също 
лице или едни и същи лица нямат 
право да упражняват контрол, 
включително чрез правото на 
миноритарните акционери да 
блокират решения от стратегическо 
значение, например относно 
инвестициите, върху предприятие за 
доставка, ако едновременно с това
имат каквито и да е интереси или 
упражняват каквито и да е права 
върху оператор на преносна система 
или върху преносна система. По 
същата логика правото на контрол 
над оператор на преносна система 
следва да изключва възможността за 
упражняване на каквито и да е 
интереси или права по отношение на 
предприятие за доставка.

вътрешния пазар на газ и 
електроенергия, приета на 10 юли 2007 
г., Европейският парламент счита също
така, че прилагането на по-
нататъшни мерки за разделяне на 
собствеността в газовия сектор не 
трябва да става веднага и, 
следователно, настоятелно призовава 
за разработване на специални 
решения, така че да се позволи на 
този сектор да осъществи 
доизграждането на вътрешния пазар 
на газ, като се отчитат разликите 
между пазарите нагоре и надолу по 
веригата;

Or. fr

Обосновка

La séparation patrimoniale est un des moyens proposés par la Commission européenne pour 
résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque aux entreprises verticalement intégrées. Il n'est pas 
le seul moyen d'y parvenir et doit rester un choix parmi d'autres qui sont énoncés dans la 
directive. Aucune démonstration probante n'établit que la séparation patrimoniale permette 
d'assurer la sécurité d'approvisionnement ! Sauf à le démontrer dans une étude d'impact 
sérieuse, ce qui ne fut pas le cas.
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Изменение 51
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна по отношение на 
отстраняването на конфликти на 
интереси между производителите и 
операторите на преносни системи и 
не следва да създава обременяващ и 
тромав регулаторен режим за 
националните регулаторни органи, 
чието прилагане би било трудно и 
скъпо.

Or. en

Обосновка

Any system that is introduced must be effective and simple.

Изменение 52
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна по отношение на 
отстраняването на конфликти на 
интереси между производителите и 
операторите на преносни системи, с 
цел да се създадат стимули за влагане 
на необходимите инвестиции и 
гарантиране на достъпа на нови 
участници на пазара в условията на 
прозрачен и ефективен регулаторен 
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режим.

Or. en

Обосновка

The necessary Investment will only be done, if there are not conflict of interests between 
generators and TSO.

Изменение 53
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна по отношение на 
отстраняването на конфликти на 
интереси между производителите и 
операторите на преносни системи и 
не следва да създава обременяващ и 
тромав регулаторен режим за 
националните регулаторни органи, 
чието прилагане би било трудно и 
скъпо.

Or. en

Обосновка

Any system that is introduced must be effective and simple.
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Изменение 54
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна по отношение на 
отстраняването на конфликти на 
интереси между производителите и 
операторите на преносни системи и 
не следва да създава обременяващ и 
тромав регулаторен режим за 
националните регулаторни органи, 
чието прилагане би било трудно и 
скъпо.

Or. en

Обосновка

Any system that is introduced must be effective and simple.

Изменение 55
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (7а) Природен газ се внася в Съюза 
предимно и в нарастваща степен от 
извъневропейски страни; едно 
европейско регулиране трябва да вземе 
предвид специфичната интеграция на 
газовия сектор в световния пазар, 
включително различията в пазарите 
нагоре и надолу по веригата. 

Or. de
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Обосновка

 Sowohl das Europäische Parlament wie auch der Europäische Rat haben dazu aufgefordert, 
den Unterschieden zwischen Strom und Gas hinreichend Rechnung zu tragen.

Изменение 56
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Европейският парламент в 
своята резолюция от 10 юли 2007 г. 
относно „Перспективите пред 
вътрешния пазар на газ и 
електроенергия” признава, „че 
прилагането на по-нататъшни мерки 
за разделяне на собствеността в 
газовия сектор не трябва да става 
веднага”, поради което е необходимо 
„разработване на специални решения, 
(...) като се отчитат разликите 
между пазарите нагоре и надолу по 
веригата”. В същия смисъл 
Европейският съвет на заседанието 
си от 9 март 2007 г. в Брюксел 
призова Комисията да вземе предвид 
разликите между електроенергията и 
природния газ. Разликите идват по-
специално от това, че природният газ 
трябва да се внася предимно и в 
нарастваща степен от 
извъневропейски страни, докато 
електроенергията се произвежда в 
самата Европа.

Or. de

Обосновка

Sowohl das Europäische Parlament wie auch der Europäische Rat haben dazu aufgefordert, 
den Unterschieden zwischen Strom und Gas hinreichend Rechnung zu tragen.
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Изменение 57
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 
Освен това с оглед на вертикалните 
връзки между секторите на 
електроенергията и природния газ 
разпоредбите за отделяне следва да се 
прилагат и в двата сектора.

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 

Or. en

Изменение 58
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 
Освен това с оглед на вертикалните 
връзки между секторите на 
електроенергията и природния газ 
разпоредбите за отделяне следва да се 
прилагат и в двата сектора.

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 

Or. de
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Обосновка

Begründung: Die Entflechtungsvorschriften haben weit reichende Auswirkungen auf die  
Versorgungssicherheit Europas. Daher sollten sektorspezifische Lösungen nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden.

Изменение 59
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки следва да бъде 
дадено допълнително време за 
прилагането на съответните разпоредби. 
Освен това с оглед на вертикалните 
връзки между секторите на 
електроенергията и природния газ 
разпоредбите за отделяне следва да се 
прилагат и в двата сектора.

(8) Поради факта, че отделянето на 
собствеността изисква в някои случаи 
преструктурирането на предприятия, на 
държавите-членки, които решат да 
извършат отделяне на 
собствеността, следва да бъде дадено 
допълнително време за прилагането на 
съответните разпоредби. Освен това с 
оглед на вертикалните връзки между 
секторите на електроенергията и 
природния газ разпоредбите за отделяне 
следва да се прилагат и в двата сектора.

Or. en

Обосновка

The new wording takes into account that ownership unbundling is only one option.

Изменение 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 а (ново) 

Изменение

(8а) Държавите-членки, които 
желаят, могат да прилагат 
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разпоредбите на настоящата 
директива, свързани с ефективното и 
ефикасно отделяне на преносните 
системи и операторите на преносни 
системи. Това отделяне е ефективно, 
тъй като позволява да се гарантира 
независимостта на операторите на 
преносни системи. То е ефикасно, тъй 
като предлага по-подходяща 
регулаторна рамка за гарантиране на 
лоялна конкуренция, достатъчни 
инвестиции, достъп за нови 
участници и интегриране на 
пазарите на природен газ. То почива 
върху един стълб от организационни 
мерки и мерки, свързани с 
управлението на операторите на 
преносни системи, и върху един стълб 
от мерки, свързани с инвестициите, 
със свързването в мрежата на нови 
производствени мощности и с 
интеграцията на пазарите 
посредством регионално 
сътрудничество.  То е в съответствие 
с изискванията, определени от 
Европейския съвет на неговото 
заседание в Брюксел на 8 и 9 март 
2007 г.

Or. fr

Обосновка

La sépararation effective et efficace des systèmes de transmission et des gestionnaires des 
réseaux de transport (GRT) permet de garantir l'indépendance des GRT  par  des mesures 
compatibles avec les constitutions nationales, le  principe de proportionnalité et la liberté de 
circulation des capitaux. Complétées par des mesures visant à favoriser les investissements et 
l'intégration des marchés, elle apporte une réponse globale que la directive doit donc 
proposer aux Etats membres.
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Изменение 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от 
интересите от сектора на 
доставката и производството, би 
трябвало да даде възможност на 
вертикално интегрираните 
дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно 
с това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите 
при условие, че независимият 
оператор на система изпълнява 
всички функции на мрежов оператор, 
и при наличието на подробни 
законови разпоредби и засилен 
регулаторен надзор.

заличава се

Or. en

Изменение 62
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
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условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, и при наличието на
подробни законови разпоредби и 
засилен регулаторен надзор.

условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, или се извършва 
ефикасно и ефективно отделяне, и се 
въвеждат подробни законови 
разпоредби и засилен регулаторен 
надзор.

Or. en

Обосновка

 An alternative way to ensure the independence of TSOs within integrated companies has to 
be introduced.

Изменение 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, и при наличието на
подробни законови разпоредби и 
засилен регулаторен надзор.

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, или се извършва 
ефикасно и ефективно отделяне, и се 
въвеждат подробни законови 
разпоредби и засилен регулаторен 
надзор.

Or. en
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Обосновка

It should be stressed at this place of the Съображениеs that transmission system owners 
which are not ownership unbundled should have the choice between the independent system 
operator and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Изменение 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите при 
условие, че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор, и при наличието на 
подробни законови разпоредби и 
засилен регулаторен надзор.

(10) Създаването на оператори на 
системи, които не зависят от интересите 
от сектора на доставката и 
производството, би трябвало да даде 
възможност на вертикално 
интегрираните дружества да запазят 
собствеността си върху свързаните с 
мрежите активи, като едновременно с 
това изпълняват изискването за 
ефективно разделяне на интересите, при 
условие че независимият оператор на 
система изпълнява всички функции на 
мрежов оператор или се извършва 
ефикасно и ефективно отделяне, и 
при наличието на подробни законови 
разпоредби и засилен регулаторен 
надзор.

Or. fr

Обосновка

L'indépendance des gestionnaires de réseau de transport peut être assurée par l'application 
du dégroupage effectif et efficace introduit au considérant 8 bis nouveau. Cette option est 
d'égale valeur à celle de la séparation patrimoniale des activités et de l'ISO.
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Изменение 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Като се спазват разпоредбите 
относно ефикасното и ефективно 
юридическо отделяне и при условие, 
че предприятието-собственик на 
мрежата изпълнява всички функции 
на оператор на система, и при 
наличие на подробни законови 
разпоредби и засилени механизми за 
регулаторен надзор, вертикални
интегрираните предприятия могат 
да запазят собствеността върху 
своите мрежови активи и 
същевременно да гарантират 
ефективно разделяне на интересите.

Or. en

Обосновка

This refers to the amended article 8 paragraph 1.

Изменение 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част 
от вертикално интегрирано 
предприятие, на държавите-членки 
следва да бъде даден избор между 
отделяне на собствеността и, като 
дерогация, създаване на оператори на 
системи, които не зависят от 

заличава се
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свързаните с доставката и 
производството интереси. Пълната 
ефективност на решението за 
създаването на независим оператор 
на система трябва бъде гарантирана 
с помощта на специални 
допълнителни разпоредби. Затова с 
цел напълно да бъдат защитени 
интересите на акционерите във 
вертикално интегрираните 
дружества държавите-членки следва 
да имат възможността да избират 
как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Изменение 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 
интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на 
независим оператор на система 
трябва бъде гарантирана с помощта 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между три алтернативи: 
отделяне на собствеността, 
създаване на независим оператор на 
система или ефективно и ефикасно
отделяне.
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на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества 
държавите-членки следва да имат 
възможността да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
efficient unbundling (EEU). All three options are equally appropriate in order to guarantee 
non discriminatory access to the system, to solve conflicts of interest within the integrated 
undertaking and to encourage investment into the network. 

Изменение 68
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между различни 
алтернативи.
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интереси. Пълната ефективност на 
решението за създаването на 
независим оператор на система 
трябва бъде гарантирана с помощта 
на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества 
държавите-членки следва да имат 
възможността да избират как да 
прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното 
дружество на акции на оператора на 
мрежа и акции на оставащото 
дружество за доставка и 
производство при условие, че са 
спазени изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. de

Изменение 69
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността, създаване на оператори 
на системи, които не зависят от 
свързаните с доставката и 
производството интереси, или 
ефективно и ефикасно отделяне, 
което гарантира реалното разделяне 
на оператора на системата за пренос, 
без да се нарушава собствеността 
върху системата и без това да води до 
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бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

продажба на преносната система или 
производството на енергия. Пълната 
ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

This amendment introduces effective and efficient unbundling as a third alternative to 
ownership unbundling and to ISO.

Изменение 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността и, като дерогация,
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
собствеността, ефективно и ефикасно 
отделяне на преносни системи и на 
операторите на преносни системи и 
създаване на оператори на системи, 
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Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността – чрез пряко прехвърляне 
или чрез разделяне на акциите на 
интегрираното дружество на акции на 
оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство, при условие че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността – чрез пряко прехвърляне 
или чрез разделяне на акциите на 
интегрираното дружество на акции на 
оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство, при условие че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. fr

Обосновка

Afin de garantir l'indépendance des gestionnaires des réseaux de transport, les Etats 
membres veillent à ce que les entreprises intégrées verticalement soit tenues de se conformer 
aux dispositions portant sur la séparation patrimoniale ou sur le dégroupage effectif et 
efficace ou sur les exploitants de réseau indépendant. Ces trois options sont d'égale valeur et 
figurent à ce titre dans cette proposition de directive.

Изменение 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
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собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

собствеността и създаване на оператори 
на системи, които не зависят от 
свързаните с доставката и 
производството интереси, и ефективно 
и ефикасно юридическо отделяне на 
операторите на преносни системи.
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

The establishment of independent network operators should be an equally valid option. 
Furthermore, this refers to the amended article 8 paragraph 1.

Изменение 72
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 

(11) Когато предприятието, което 
притежава преносна система, е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
на държавите-членки следва да бъде 
даден избор между отделяне на 
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собствеността и, като дерогация, 
създаване на оператори на системи, 
които не зависят от свързаните с 
доставката и производството интереси. 
Пълната ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

собствеността, ефективно и ефикасно 
отделяне и, като дерогация, създаване 
на оператори на системи, които не 
зависят от свързаните с доставката и 
производството интереси. Пълната 
ефективност на решението за 
създаването на независим оператор на 
система трябва бъде гарантирана с 
помощта на специални допълнителни 
разпоредби. Затова с цел напълно да 
бъдат защитени интересите на 
акционерите във вертикално 
интегрираните дружества държавите-
членки следва да имат възможността да 
избират как да прилагат отделянето на 
собствеността — чрез пряко 
прехвърляне или чрез разделяне на 
акциите на интегрираното дружество на 
акции на оператора на мрежа и акции на 
оставащото дружество за доставка и 
производство при условие, че са спазени 
изискванията за отделяне на 
собствеността.

Or. en

Обосновка

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
efficient unbundling (EEU). 

Изменение 73
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С цел развитие на 
конкуренцията на международния 
пазар на природен газ, небитовите 
потребители следва да могат да 
избират своите доставчици, както и 
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да сключват договори с няколко 
доставчика за посрещане на своите 
потребности от природен газ. 
Потребителите следва да бъдат 
защитени срещу клаузи за 
изключителност в договори, които 
целят изключване на конкурентни 
и/или допълнителни оферти. 

Or. en

Обосновка

The Directive must aim at allowing consumers to benefit from lower energy prices and 
therefore should prevent incumbent dominant suppliers from providing exclusivity provisions 
in contracts with clients. Exclusivity provisions prevent non household customers to call on a 
mix of suppliers that allow significant savings on their energy bills., 

Изменение 74
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. 



PE404.542v02-00 34/117 AM\717626BG.doc

BG

преноса, от друга страна.

Or. en

Обосновка

All public sector companies are subordinated to the national / regional / local Government 
through a strict hierarchical decision line. Usually strategic decisions of public energy 
companies are relevant for the whole economy of the country and are therefore adopted at a 
political level. The assignment of ownership and operation to different bodies of the same 
Public Administration is nonsense: ownership will remain within the same Administration 
and operation will be subject to the same top de

Изменение 75
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. en
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Изменение 76
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. de

Обосновка

Die Ungleichbehandlung öffentlicher und privater Unternehmen ist diskriminierend und nicht 
gerechtfertigt.

Изменение 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
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на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че 
съответната държава-членка може 
да покаже, че горепосоченото 
изискване е спазено, два отделни 
публичноправни субекта биха могли 
да контролират дейностите по 
производството и доставката, от 
една страна, и дейностите по 
преноса, от друга страна.

на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
преносни системи и на предприятията за 
доставка.

Or. en

Обосновка

The unequal treatment of public and private transmission system owners would be 
discriminatory. The Съображениеs of the Commission’s proposal distinguish between 
systems in state ownership and private ownership respectively. 

Изменение 78
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 

(12) Прилагането на ефективно отделяне 
следва да бъде съобразено с принципа 
на недискриминация между публичния 
и частния сектор. За тази цел едно и 
също лице не следва да има 
възможността да упражнява каквото и 
да е влияние, поотделно или заедно с 
други лица, върху състава, гласуването 
или вземането на решения от органите 
едновременно на операторите на 
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преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че съответната 
държава-членка може да покаже, че 
горепосоченото изискване е спазено, два 
отделни публичноправни субекта биха 
могли да контролират дейностите по 
производството и доставката, от една 
страна, и дейностите по преноса, от 
друга страна.

преносни системи и на предприятията за 
доставка. При условие, че съответната 
държава-членка може да покаже, че 
горепосоченото изискване е спазено, два 
отделни публичноправни субекта биха 
могли да контролират дейностите по 
производството и доставката, от една 
страна, и дейностите по преноса, от 
друга страна. При запазване на 
вертикалната интеграция, когато 
съответната държава-членка 
контролира едновременно оператора 
на преносната система и 
предприятията, изпълняващи 
функциите на производители или 
доставчици, за тези правни субекти 
трябва да продължава да е в сила 
задължението за ефективно
юридическо отделяне.

Or. en

Изменение 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатацията на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска нито 
един оператор на мрежа или свързаните 
с него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 
отказват издаване на сертификат на 

(13) Отделянето на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС.
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операторите на преносни системи, 
които не спазват разпоредбите за 
отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на 
сертификати, взети от 
регулаторните органи.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities. 

Изменение 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатацията на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска нито 
един оператор на мрежа или свързаните 
с него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 
отказват издаване на сертификат на 

(13) Отделянето на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да 
осигури последователното прилагане на 
тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
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операторите на преносни системи, 
които не спазват разпоредбите за 
отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

взети от регулаторните органи.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities.

Изменение 81
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите 
по експлоатацията на мрежите и 
доставката следва да се въведе в цялата 
Общност, така че да не се допуска 
нито един оператор на мрежа или 
свързаните с него дружества да имат 
дейности по доставка или 
производство в която и да е държава-
членка. Това правило следва да се
прилага по еднакъв начин за дружества 
от ЕС и извън ЕС. За да се гарантира, че 
дейностите по експлоатацията на 
мрежите и по доставката са разделени в 
цялата Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 
отказват издаване на сертификат на
операторите на преносни системи, които 
не спазват разпоредбите за отделяне. За 

(13) Отделянето на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност. 
Това правило следва да се прилага по 
еднакъв начин за дружества от ЕС и 
извън ЕС. За да се гарантира, че 
дейностите по експлоатацията на 
мрежите и по доставката са разделени в 
цялата Общност, регулаторните органи 
следва да получат правомощията да 
отказват издаване на сертификат на 
операторите на преносни системи, които 
не спазват разпоредбите за отделяне. За 
да осигури последователното прилагане 
на тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Агенцията следва да 
получи правото да преразглежда 
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да осигури последователното прилагане 
на тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

Or. lt

Изменение 82
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори ("Агенцията") следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.
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Or. en

Обосновка

The Agency can be used as an honest broker to ensure that all member states are working on 
the same basis. The Agency would be equipped with more technical skills than the 
Commission. 

Изменение 83
Edit Herczog

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатацията на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатацията на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да осигури 
последователното прилагане на тези 
разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори ("Агенцията") следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

Or. en
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Обосновка

The Agency can be used as an honest broker to ensure that all member states are working on 
the same basis. The Agency would be equipped with more technical skills than the 
Commission. 

Изменение 84
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването на гражданите на ЕС с газ. 
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността. 
Общността счита, без това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на системите за пренос на газ е 
от голямо значение за нея и 
следователно съществува 
необходимост от допълнителни 
предпазни мерки по отношение на 
влиянието на трети държави, за да 
бъдат избегнати всякакви рискове за 
обществения ред и сигурността в 
Общността и за благосъстоянието 
на нейните граждани. Такива мерки 
са необходими по-специално за 
осигуряването на съответствие с 
правилата за ефективно отделяне.

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването на гражданите на ЕС с газ. 
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността. Грешки в 
тази област се забелязват едва след 
значителен период от време. 
Общността счита, без това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на системите за пренос на газ е 
от голямо значение за нея.

Or. de
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Обосновка

Der Zufluss von Kapital in Form von Direktinvestitionen ist volkswirtschaftlich 
wünschenswert und stärkt die Volkswirtschaften der EU. Die so genannte Drittstaatenklausel, 
die europäische TSO vor der Übernahme durch Unternehmen aus Drittstaaten schützen soll, 
ist eine derartige protektionistische, rechtlich fragwürdige und praktisch schwer umsetzbare 
Klausel.

Изменение 85
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването с газ на гражданите на ЕС.
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността.
Общността счита, без това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на системите за пренос на газ е 
от голямо значение за нея и 
следователно съществува необходимост 
от допълнителни предпазни мерки по 
отношение на влиянието на трети 
държави, за да бъдат избегнати всякакви 
рискове за обществения ред и 
сигурността в Общността и за 
благосъстоянието на нейните граждани.
Такива мерки са необходими по-
специално за осигуряването на 
съответствие с правилата за ефективно 
отделяне.

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването с газ на гражданите на ЕС.
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността. Газовата 
инфраструктура е част както от 
критичната инфраструктура на 
държавата-членка, на чиято 
територия се намира 
инфраструктурата, така и от 
европейската критична 
инфраструктура. Общността счита, без 
това да засяга международните й 
задължения, че секторът на системите за 
пренос на газ е от голямо значение за 
нея и следователно съществува 
необходимост от допълнителни 
предпазни мерки по отношение на 
влиянието на трети държави, за да бъдат 
избегнати всякакви рискове за 
обществения ред и сигурността в 
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Общността и за благосъстоянието на 
нейните граждани. Такива мерки са 
необходими по-специално за 
осигуряването на съответствие с 
правилата за ефективно отделяне.

Or. ro

Изменение 86
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването на гражданите на ЕС с газ.
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността.
Общността смята, без да това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на газопреносните системи е 
от голямо значение за нея и 
следователно има необходимост от 
допълнителни предпазни мерки по 
отношение на влиянието на трети 
държави, за да бъдат избегнати всякакви 
рискове за обществения ред и сигурност 
в Общността и за благосъстоянието на 
гражданите й. Такива мерки са 
необходими по-специално за 
осигуряването на съответствие с 
правилата за ефективно отделяне.

(14) Сигурността на енергоснабдяването 
е основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС и с 
интегрирането на изолираните 
пазари на държавите-членки.
Използването на мрежите е от 
съществено значение за снабдяването на 
гражданите на ЕС с газ.
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността 
на икономиката и за благосъстоянието 
на гражданите на Общността.
Общността смята, без да това да засяга 
международните й задължения, че 
секторът на газопреносните системи е 
от голямо значение за нея и 
следователно има необходимост от 
допълнителни предпазни мерки по 
отношение на влиянието на трети 
държави, за да бъдат избегнати всякакви 
рискове за обществения ред и сигурност 
в Общността и за благосъстоянието на 
гражданите й. Такива мерки са 
необходими по-специално за 
осигуряването на съответствие с 
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правилата за ефективно отделяне.

Or. lt

Изменение 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В рамките на един добре 
функциониращ пазар доставката на 
услуги по съхранение може да бъде 
конкурентна дейност в по-голямата 
част от Европа. Необходимо е 
държавите-членки и националните 
регулаторни органи да гарантират, че 
наложените на операторите на 
системи за съхранение условия са 
насочени към постигане на целта за 
конкурентен пазар за съхранение на 
природен газ.

Or. en

Обосновка

Whilst transmission pipelines and networks are natural monopolies and must be regulated, 
gas storage can and should become a competitive activity through encouragement for new 
investments by new entrants.

Изменение 88
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до 

(16) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до 
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клиентите на дребно. Обхватът на 
дискриминацията по отношение на 
достъпа на трети страни и на 
инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, защото 
на равнище разпределение
претоварването и влиянието на 
свързаните с производството интереси 
обикновено са по-слаби отколкото на 
равнище пренос. Освен това 
функционалното отделяне на 
операторите на разпределителни 
системи съгласно Директива 2003/55/ЕО 
е задължително едва от 1 юли 2007 г. и 
въздействието му върху вътрешния 
пазар тепърва ще бъде оценявано. 
Действащите правила за юридическо и 
функционално отделяне могат да 
доведат до ефективно отделяне при 
условие, че бъдат по-ясно определени и 
правилно прилагани, а спазването им —
стриктно контролирано. За да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
на пазара на дребно, дейностите на 
операторите на разпределителни 
системи следва да бъдат под надзор, за 
да не им се дава възможност да се 
възползват от вертикалната си 
интеграция по отношение на 
конкурентното си положение на пазара, 
особено по отношение на дребните 
вътрешни и външни клиенти. 

клиентите на дребно. Обхватът на 
дискриминацията по отношение на 
достъпа на трети страни и на 
инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, защото 
на равнище разпределение 
претоварването и влиянието на 
свързаните с производството интереси 
обикновено са по-слаби отколкото на 
равнище пренос. Затова преносните 
мрежи следва да останат изрично 
изключени от разпоредбите на 
настоящата директива. Освен това 
функционалното отделяне на 
операторите на разпределителни 
системи съгласно Директива 2003/55/ЕО 
е задължително едва от 1 юли 2007 г. и 
въздействието му върху вътрешния 
пазар тепърва ще бъде оценявано. 
Действащите правила за юридическо и 
функционално отделяне могат да 
доведат до ефективно отделяне при 
условие, че бъдат по-ясно определени и 
правилно прилагани, а спазването им —
стриктно контролирано. За да бъдат 
създадени условия на равнопоставеност 
на пазара на дребно, дейностите на 
операторите на разпределителни 
системи следва да бъдат под надзор, за 
да не им се дава възможност да се 
възползват от вертикалната си 
интеграция по отношение на 
конкурентното си положение на пазара, 
особено по отношение на дребните 
вътрешни и външни клиенти. 

Or. de

Обосновка

Es sollte klar gestellt werden, dass die Ebene der Verteilnetze von den Bestimmungen des 
Dritten Energiebinnenmarktpaketes ausgenommen ist.
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Изменение 89
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Всяко хармонизиране на 
правомощията на националните 
регулаторни органи следва да включва 
възможността за предлагане на 
стимули и налагане на санкции на 
енергийните дружества. На 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори 
(„Агенцията”) следва да бъдат 
предоставени подходящи 
правомощия, за да поеме водеща роля 
за гарантиране на равенството на 
стимулите и санкциите във всички 
държави-членки, както и да даде 
насоки за предприемането на тези 
мерки.

Or. en

Изменение 90
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Всяко хармонизиране на 
правомощията на националните 
регулаторни органи следва да включва 
възможността за предлагане на 
стимули и налагане на санкции на 
енергийните дружества. На 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори 
(„Агенцията”) следва да бъдат 
предоставени подходящи 
правомощия, за да поеме водеща роля 
за гарантиране на равенството на 
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стимулите и санкциите във всички 
държави-членки, както и да даде 
насоки за предприемането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

The Agency must ensure a common approach on these measures.

Изменение 91
Edit Herczog

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Всяко хармонизиране на 
правомощията на националните 
регулаторни органи следва да включва 
възможността за предлагане на 
стимули и налагане на санкции на 
енергийните дружества. На
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори 
(„Агенцията”) следва да бъдат 
предоставени подходящи 
правомощия, за да поеме водеща роля 
за гарантиране на равенството на 
стимулите и санкциите във всички 
държави-членки, както и да даде 
насоки за предприемането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

The Agency must ensure a common approach on these measures.
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Изменение 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавите-членки следва да 
предприемат конкретни мерки за 
подпомагане на по-широкото 
използване на биогаз и газ от биомаса, 
на който трябва да се предостави 
недискриминационен достъп до 
газовата система, при условие че 
този достъп е постоянно съвместим 
със съответните технически правила 
и стандарти за безопасност. 

Or. en

Обосновка

In order to meet the EU’s 2020 energy target active support of biogas and gas from biomass 
will be necessary. This will support will exceed measure to ensure compatibility and ensuring 
non-discrimination.

Изменение 93
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Енергийните регулатори трябва да 
могат да вземат решения по всички 
въпроси, свързани с надзора, за да 
функционира правилно вътрешният 
пазар, и да бъдат напълно независими от 
всякакви други обществени или 
частни интереси.

(18) Енергийните регулатори трябва да 
могат да вземат решения по всички 
въпроси, свързани с надзора, за да 
функционира правилно вътрешният 
пазар, и да бъдат напълно независими от 
всякакви други интереси на публични 
или частни дружества.

Or. en
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Обосновка

Energy regulators should be bound to the public interest.

Изменение 94
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Енергийните регулатори следва да 
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
предприятията за природен газ и да 
налагат ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции на предприятията, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

(19) Енергийните регулатори следва да
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
операторите на мрежи и да налагат 
ефективни, целесъобразни и възпиращи 
санкции на операторите на мрежи, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки по 
отношение на достъпа до мрежи с 
цел постигане на ефективна 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

Or. en
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Изменение 95
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Енергийните регулатори следва да 
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
предприятията за природен газ и да 
налагат ефективни, целесъобразни 
възпиращи санкции на предприятията, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

(19) Енергийните регулатори следва да 
имат правото да издават решения със 
задължаваща сила по отношение на 
предприятията за природен газ и да 
налагат ефективни, целесъобразни и 
възпиращи санкции на предприятията, 
които не изпълняват задълженията си. 
Те следва да получат и правомощия да 
вземат решения, независимо от 
прилагането на разпоредбите за защита 
на конкуренцията, относно въвеждането 
на всякакви подходящи мерки, които 
гарантират ползи за потребителите 
чрез стимулиране на ефективната 
конкуренция, необходима за правилното 
функциониране на пазара, както и да 
осигуряват висок стандарт на 
обществените услуги в съответствие с 
изискванията за отваряне на пазара и 
защита на уязвимите потребители и да 
гарантират пълната ефективност на 
мерките за защита на потребителите. 
Посочените разпоредби следва да не 
накърняват нито правомощията на 
Комисията относно прилагането на 
правилата за защита на конкуренцията, 
включително проучването на 
дружествените сливания с общностно 
измерение, нито правилата за 
вътрешния пазар като свободното 
движение на капитали.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 96
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Енергийните регулаторни 
органи и регулаторите на 
финансовите пазари трябва да си 
сътрудничат, за да могат да 
наблюдават съответните пазари, и 
следва да имат право да получават 
съответната информация от 
енергийните дружества чрез 
подходящи и достатъчни 
правомощия за разследване и 
уреждане на спорове, както и да 
налагат ефективни санкции.

Or. en

Обосновка

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas National Regulatory authorities must be able to 
cooperate with other relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor the 
gas market, and where appropriate they must be able to impose effective, appropriate and 
dissuasive sanctions against gas undertakings in cases of noncompliance with any of the 
obligations set out in this Directive.

Изменение 97
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Енергийните регулаторни 
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органи и регулаторите на 
финансовите пазари трябва да си 
сътрудничат, за да могат да 
наблюдават съответните пазари, и 
следва да имат право да получават 
съответната информация от 
енергийните дружества чрез 
подходящи и достатъчни 
правомощия за разследване и 
уреждане на спорове, както и да 
налагат ефективни санкции.

Or. en

Обосновка

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas the National Regulatory authorities must be able to 
cooperate with other relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor the 
gas market, and where appropriate they must be able to impose effective, appropriate and 
dissuasive sanctions against gas y undertakings in cases of non-compliance with any of the 
obligations.

Изменение 98
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 
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претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени в повече от една държава-
членка, исканията за освобождаване 
следва да бъдат разглеждани от 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, за да бъде 
отчетен по-добре трансграничният 
им характер и за да бъде улеснена 
административната им обработка. 
Освен това предвид изключителния 
риск, свързан с тези освободени големи 
инфраструктурни проекти, за
предприятията за доставка и 
производство следва да бъде направено 
временно изключение от правилата за 
пълно разделяне на дейностите по 
отношение на горепосочените проекти. 
С оглед на сигурността на доставките 
това изключение следва да се прилага 
по-специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени на територията на 
повече от една държава-членка, 
решенията за освобождаване следва да 
бъдат вземани от регулаторните 
органи или други компетентни органи 
на съответните държави-членки след 
консултации между тях и следва да 
бъдат одобрени от Комисията. Освен 
това предвид изключителния риск, 
свързан с тези освободени от 
определени изисквания големи 
инфраструктурни проекти, на 
предприятията за доставка и 
производство следва временно да бъде 
предоставена частична дерогация от 
правилата за пълно разделяне на 
дейностите по отношение на 
съответните проекти. С оглед на 
сигурността на доставките тази 
дерогация следва да се прилага по-
специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

Or. en

Обосновка

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



AM\717626BG.doc 55/117 PE404.542v02-00

BG

Изменение 99
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 
претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени в повече от една държава-
членка, исканията за освобождаване 
следва да бъдат разглеждани от 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, за да бъде 
отчетен по-добре трансграничният им 
характер и за да бъде улеснена 
административната им обработка. Освен 
това предвид изключителния риск, 
свързан с тези освободени големи 
инфраструктурни проекти, за
предприятията за доставка и 
производство следва да бъде направено 
временно изключение от правилата за 
пълно разделяне на дейностите по 
отношение на горепосочените проекти.
С оглед на сигурността на доставките 
това изключение следва да се прилага 
по-специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. Приоритетни проекти, 
признати за такива от Европейския 
съвет, като например Набуко, ще 
диверсифицират източниците за 
доставка на природен газ на 
Европейския съюз и ще намалят 
енергийната зависимост от трети 
страни. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 
претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени на територията на 
повече от една държава-членка, 
исканията за освобождаване следва да 
бъдат разглеждани от Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, за да бъде отчетен по-добре 
трансграничният им характер и за да 
бъде улеснена административната им 
обработка. Освен това предвид 
изключителния риск, свързан с тези 
освободени от определени изисквания 
големи инфраструктурни проекти, на 
предприятията за доставка и 
производство следва временно да бъде 
предоставена частична дерогация от 
правилата за пълно разделяне на 
дейностите по отношение на 
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съответните проекти. С оглед на 
сигурността на доставките тази 
дерогация следва да се прилага по-
специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

Or. ro

Изменение 100
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 
претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени в повече от една държава-
членка, исканията за освобождаване 
следва да бъдат разглеждани от 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, за да бъде 
отчетен по-добре трансграничният им 
характер и за да бъде улеснена 
административната им обработка. Освен 
това предвид изключителния риск, 
свързан с тези освободени големи 
инфраструктурни проекти, за
предприятията за доставка и 

(20) Инвестициите в големи нови 
инфраструктурни обекти следва да 
бъдат силно насърчавани, като 
същевременно се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар на 
природен газ. За да бъде подсилен 
положителният ефект на освободените 
от определени изисквания 
инфраструктурни проекти върху 
конкуренцията и сигурността на 
доставките, по време на етапа на 
планиране на проекта следва да се 
тества пазарният интерес и да се 
прилагат правилата за управление на 
претоварването. Когато 
инфраструктурните съоръжения са 
разположени на територията на 
повече от една държава-членка, 
исканията за освобождаване следва да 
бъдат разглеждани от Комисията след 
консултация с Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, за да бъдат отчетени по-
добре последиците от трансграничния 
им характер и за да бъде улеснена 
административната им обработка. Освен 
това предвид изключителния риск, 
свързан с тези освободени от 
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производство следва да бъде направено 
временно изключение от правилата за 
пълно разделяне на дейностите по 
отношение на горепосочените проекти 
С оглед на сигурността на доставките 
това изключение следва да се прилага 
по-специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

определени изисквания големи 
инфраструктурни проекти, на 
предприятията за доставка и 
производство следва временно да бъде 
предоставена частична дерогация от 
правилата за пълно разделяне на 
дейностите по отношение на 
съответните проекти. С оглед на 
сигурността на доставките тази 
дерогация следва да се прилага по-
специално по отношение на новите 
тръбопроводи в рамките на Общността, 
пренасящи газ от трети държави за 
Общността.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 101
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) За всеки проект относно пренос
на природен газ от трети страни към 
Общността, който преминава през 
морета, граничещи с Европейския 
съюз, Европейската комисия и 
съответните държави-членки ще 
изготвят оценка за въздействието 
върху околната среда, за да се 
избегнат рисковете от екологичен 
инцидент, и ще предложат мерки за 
безопасност на доставките на 
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природен газ, съобразени с 
изискването за опазване на околната 
среда.

Or. ro

Изменение 102
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Вътрешният пазар на природен газ 
страда от липсата на ликвидност и 
прозрачност, което пречи на 
ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат и 
следователно трябва да се подсили 
регулаторният надзор над 
предприятията за доставка на 
природен газ. Тези изисквания следва 
да не накърняват и да бъдат в 
съответствие с действащото 
законодателство на Общността 
относно финансовите пазари. 
Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовите пазари 
трябва да си сътрудничат, за да 
могат да наблюдават съответните 
пазари.

(21) Вътрешният пазар на природен газ 
страда от липсата на ликвидност и 
прозрачност, което пречи на 
ефективното разпределение на 
ресурсите, хеджирането на рисковете и 
навлизането на нови участници на 
пазара. Доверието в пазара, 
ликвидността му и броят на 
участниците трябва да се увеличат.

Or. de
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Изменение 103
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Държавите-членки, съвместно 
със съответните социални 
партньори, следва да разгледат 
въздействието на изменението на 
Директива 2003/55/ЕО върху 
заетостта, условията на труд и 
правата на работниците на 
информиране, консултация и участие 
с оглед на смекчаване на 
отрицателните последици.

Or. en

Обосновка

Experience has shown that new rules have consequences for the workers concerned in the 
sector as for example demonstrated in the report on the Employment effects of opening the 
electricity and gas markets for the European Commission (2007).

Изменение 104
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Липсата на структурна 
гъвкавост на пазара на природен газ, 
която произтича от 
концентрацията на доставчици, 
дългосрочните договори, които 
уреждат доставките, и липсата на 
ликвидност надолу по веригата, води 
до неясни ценови структури. 
Необходима е по-голяма прозрачност 
в ценообразуването, с цел да се 
придаде яснота на структурата на 
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разходите и по тази причина 
търговските ангажименти следва да 
имат задължителен характер.

Or. en

Обосновка

In order to facilitate market access for new and smaller gas companies and to create more 
transparency on the gas market and prices.

Изменение 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовите пазари 
трябва да си сътрудничат, за да 
могат да наблюдават съответните 
пазари, и следва да имат право да 
получават съответната информация 
от енергийните дружества чрез 
подходящи и достатъчни 
правомощия за разследване и 
уреждане на спорове, както и да 
налагат ефективни санкции.

Or. en

Обосновка

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas NRAs must be able to cooperate with other relevant 
regulatory authorities allowing them to effectively monitor the gas market, and where 
appropriate they must be able to impose effective, appropriate and dissuasive sanctions 
against gas undertakings in cases of noncompliance with any of the obligations set out in this 
Directive.
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Изменение 106
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовите пазари 
трябва да си сътрудничат, за да 
могат да наблюдават съответните 
пазари, и следва да имат право да 
получават съответната информация 
от енергийните дружества чрез 
подходящи и достатъчни 
правомощия за разследване и 
уреждане на спорове.

Or. en

Обосновка

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas NRAs must be able to cooperate with other relevant 
regulatory authorities allowing them to effectively monitor the gas market.

Изменение 107
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Преди приемането от страна на 
Комисията на насоки за по-подробно 
определяне на изискванията за 
съхранение на документацията, 
Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори и 
Европейският комитет на 
регулаторите на ценни книжа (CESR) 
следва съвместно да извършат 
проучване и да дадат препоръки на 
Комисията относно съдържанието 

заличава се
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на насоките. Агенцията и 
Комитетът следва да си 
сътрудничат и при по-нататъшното 
проучване и формулиране на 
препоръки по въпроса дали сделките с 
договори за доставка на природен газ и 
с газови деривати също следва да 
отговарят на изискванията за 
прозрачност преди и след 
сключването на сделките и какво би 
следвало да съдържат тези 
изисквания.

Or. de

Обосновка

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag betreffend Artikel 24f.

Изменение 108
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Важно е да се гарантира 
развитието на сигурни, надеждни и 
ефективни мрежи, насочени към 
потребителите, като се насърчава 
адекватност на системите и 
същевременно се гарантира енергийна 
ефективност и интеграция на 
използваните в голям и малък мащаб 
възобновяеми енергийни източници и 
разпределено производство както в 
преносните, така и в 
разпределителните мрежи.

Or. en

Обосновка

Consumers should be in the center of this directive. Any newly developed grid system has to 
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go hand in hand with energy efficiency, integration of renewables etc.

Изменение 109
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да 
бъдат още по-строги, за да се гарантира 
на всички потребители възможността да 
извлекат ползи от конкуренцията.
Достъпът до данните за потреблението 
е ключов аспект на доставката за
клиентите, които трябва да имат достъп 
до отнасящите се до тях данни, за да 
могат да отправят покани към 
конкурентни предприятия за 
представяне на предложения на базата 
на тази информация. Потребителите 
следва да имат и правото да бъдат 
надлежно информирани за
консумацията си на енергия. Редовно 
предоставяната информация за 
разходите за енергия ще създаде 
стимули за спестяване на енергия, тъй 
като ще даде на потребителите пряка 
обратна връзка относно ефекта от 
инвестициите в енергийна ефективност 
и промяна на поведението.

(23) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да 
бъдат още по-строги, за да се гарантира 
на всички потребители възможността да 
извлекат ползи от конкуренцията и по-
справедливите цени. Достъпът до 
обективни и прозрачни данни за 
потреблението е ключов аспект на 
снабдяването на клиентите, които 
трябва да имат достъп до отнасящите се 
до тях данни за потреблението, 
свързаните с това цени и разходите 
за обслужване, за да могат да отправят 
покани към конкурентни предприятия за 
представяне на предложения на базата 
на тази информация. Потребителите 
следва да имат и правото да бъдат 
надлежно информирани относно 
консумираната от тях енергия и 
авансовите плащания следва да са 
съразмерни и да отразяват 
действителното потребление на газ.
Информация за разходите за енергия,
предоставяна на потребителите поне 
на тримесечна база, ще създаде 
стимули за енергийни спестявания, тъй 
като ще предостави на потребителите 
пряка обратна връзка относно ефекта от 
инвестициите в енергийна ефективност.

Or. en
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Обосновка

In pursuit of the objective of free and transparent competition, access to a range of data 
enables consumers to make an educated choice over their supplier of gas. Furthermore, 
consumers should only be charged for the amount of energy they actually use every month.

Изменение 110
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Държавите-членки следва да 
гарантират съответното 
осигуряване на индивидуални уреди за 
отчитане на потреблението 
(интелигентно отчитане), както е 
предвидено в Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги1, с 
цел предоставяне на точна 
информация на клиентите за 
потреблението на енергия и 
осигуряване на ефективност за
крайните потребители.
1OВ L 114, 27.4.2006 г., стp. 64.

Or. en

Обосновка

Smart meters give the consumers a better insight in their actual gas consumption and 
therefore contribute to a more considered use of gas.
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Изменение 111
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Потребителите следва да 
заемат централно място в 
настоящата директива. 
Съществуващите права на 
потребителите трябва да бъдат 
засилени и гарантирани, както и 
следва да придобият по-голяма 
прозрачност и представителност. 
Защитата на потребителите трябва 
да гарантира, че всички потребители 
извличат полза от конкурентен 
пазар. Националните регулаторни 
органи следва да засилят правата на 
потребителите чрез създаване на 
стимули и налагане на санкции на 
дружествата, които не спазват 
правилата за защита на 
потребителите и правилата относно 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

The consumer should be in the center of this directive. 

Изменение 112
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Съществуващите права на 
потребителите трябва да бъдат 
засилени и гарантирани, както и 
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следва да придобият по-голяма 
прозрачност и представителност. 
Защитата на потребителите трябва 
да гарантира, че всички потребители 
извличат полза от конкурентен 
пазар. Националните регулаторни 
органи следва да засилят правата на 
потребителите чрез създаване на 
стимули и налагане на санкции на 
дружествата, които не спазват 
правилата за защита на 
потребителите и правилата относно 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 113
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Задълженията за обществени 
услуги и произлизащите от тях общи 
минимални стандарти трябва да 
бъдат по-добре консолидирани, за да 
се гарантира, че газовите услуги ще 
бъдат достъпни за населението и за 
малките и средни предприятия. 

Or. ro

Обосновка

Este extrem de important ca pretul accesului la infrastructura de gaz sa nu fie prohibitiv 
pentru consumatorii casnici si pentru IMM-urile dependendente energetic de furnizarea 
acestor servicii. 
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Изменение 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Енергийната бедност 
представлява разрастващ се проблем 
в рамките на Общността. 
Държавите-членки следва да 
разработят национални планове за 
действие с цел справяне с 
енергийната бедност и гарантиране 
на необходимото енергийно 
потребление за уязвими потребители. 
Необходим е интегриран подход и 
мерките следва да включват 
политики, политики по отношение 
на тарифите и повишаване на 
енергийната ефективност на 
жилищата. Настоящата директива 
следва поне да разреши национални 
политики за положителна 
дискриминация по отношение на 
моделите на ценообразуване за 
уязвимите потребители.

Or. en

Изменение 115
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да бъде повишена сигурността 
на доставките, като едновременно с 
това се поддържа духът на 
солидарност между държавите-
членки, по-специално при криза на 
енергоснабдяването, е важно да бъде 
осигурена рамка за регионални 

(24) Държавите-членки следва да 
работят в тясно сътрудничество, за
да допринесат за сигурността на 
снабдяването, като едновременно с това 
поддържат дух на солидарност, по-
специално при криза на 
енергоснабдяването. За тази цел 
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споразумения за солидарност. Директива 2004/67/ЕО на Съвета от 
26 април 2004 г. относно мерките за 
гарантиране сигурността на 
снабдяването с природен газ1 следва да 
служи за основа. 
1 ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 92.

Or. en

Обосновка

Directive 2004/67 EG covers comprehensively aspects of security of supply.

Изменение 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на природен газ, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище.

(25) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на природен газ, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище. Инициативите за 
регионална интеграция са важен 
междинен етап в осъществяването 
на интеграция на европейските 
енергийни пазари, което остава 
крайна цел. Регионалното равнище 
позволява да се ускори 
интеграционният процес, като дава 
възможност на съответните 
участници, държавите-членки, 
националните регулаторни органи и 
операторите на преносни системи да 
си сътрудничат по конкретни 
въпроси.

Or. fr
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Обосновка

Les initiatives régionales sont une étape intermédiaire constructive permettant d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. En permettant aux GRT et ARN 
d'harmoniser l'accès et les règles dans la région concernée, voire de créer une structure 
régionale de transport, ces initiatives permettront d'opérer le réseau plus efficacement, de 
faciliter les échanges transfrontaliers et les investissements.

Изменение 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде създаден вътрешен пазар 
на природен газ, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище.

(25) Регионалните енергийни пазари 
могат да бъдат първа стъпка към 
създаването на вътрешен пазар на 
природен газ. Поради това държавите-
членки следва да насърчават на 
европейско, а при възможност и на 
регионално равнище, интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи.

Or. en

Изменение 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Целта на настоящата 
директива следва да бъде развитието 
на истинска европейска 
тръбопроводна мрежа и за тази цел 
регулаторните въпроси относно 
трансграничните междусистемни 
връзки и регионалните пазари следва 
да бъдат в обхвата на 
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отговорностите на Агенцията.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Изменение 119
Edit Herczog

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Целта на настоящата 
директива следва да бъде развитието 
на истинска европейска 
тръбопроводна мрежа и за тази цел 
регулаторните въпроси относно 
трансграничните междусистемни 
връзки и регионалните пазари следва 
да бъдат в обхвата на 
отговорностите на Агенцията.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency. 
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Изменение 120
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Целта на настоящата 
директива следва да бъде развитието 
на европейска мрежа и за тази цел 
регулаторните въпроси относно 
трансграничните междусистемни 
връзки и регионалните пазари следва 
да бъдат в обхвата на 
отговорностите на Агенцията.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Изменение 121
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Целта на настоящата 
директива следва да бъде развитието 
на истинска европейска мрежа и за 
тази цел регулаторните въпроси 
относно трансграничните
междусистемни връзки и 
регионалните пазари следва да бъдат 
в обхвата на отговорностите на 
Агенцията.

Or. en
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Обосновка

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Изменение 122
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Регулаторните органи следва да 
осигуряват информация за пазара, за да 
позволят на Комисията да наблюдава и 
следи европейския пазар на газ и 
краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното му развитие, 
включително такива аспекти като 
предлагане и търсене, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
трансгранична търговия, инвестиции, 
цени на едро и потребителски цени, 
ликвидност на пазара, подобрения на
екологичните показатели и 
ефективността.

(26) Регулаторните органи следва да 
предоставят информация на пазара, 
също така за да позволят на Комисията 
да наблюдава и контролира
европейския пазар на газ и 
краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното му развитие, 
включително такива аспекти като 
предлагане и търсене, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
качество на обслужването и 
снабдяването, трансгранична търговия, 
управление на претоварването, 
инвестиции, цени на едро и 
потребителски цени, ликвидност на 
пазара, подобрения по отношение на 
околната среда и ефективността.

Or. en

Обосновка

Consumers will benefit from the active involvement of regulatory authorities in the 
monitoring of quality of service and gas supply. We need to ensure the efficient coordination 
between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more generally, in congestion 
management.
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Изменение 123
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Регулаторните органи следва да 
осигуряват информация за пазара, за да 
позволят на Комисията да наблюдава и 
следи европейския пазар на газ и 
краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното му развитие, 
включително такива аспекти като 
предлагане и търсене, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
трансгранична търговия, инвестиции, 
цени на едро и потребителски цени, 
ликвидност на пазара, подобрения на 
екологичните показатели и 
ефективността.

(26) Регулаторните органи следва да 
осигуряват информация за пазара, за да 
позволят на Комисията да наблюдава и 
следи европейския пазар на газ и 
краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното му развитие, 
включително такива аспекти като 
предлагане и търсене, инфраструктурни 
съоръжения за пренос и разпределение, 
трансгранична търговия, потребление 
на природен газ, инвестиции, цени на 
едро и потребителски цени, ликвидност 
на пазара, подобрения на екологичните 
показатели и ефективността.

Or. ro

Изменение 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 27а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Държавите-членки, съвместно 
със съответните социални 
партньори, следва да разгледат 
въздействието на изменението на 
Директива 2003/55/ЕО, по-специално 
на различните модели за гарантиране 
на независими оператори на преносни 
системи, върху заетостта, условията 
на труд и правата на работниците на 
информиране, консултация и участие 
с оглед на смекчаване на 
отрицателните последици.
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Or. en

Обосновка

Experience has shown that new rules have consequences for the workers concerned in the 
sector as for example demonstrated in the report on the Employment effects of opening the 
electricity and gas markets for the European Commission (2007) 

Изменение 125
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Регламент (ЕО) № 1775/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи 
предоставя на Комисията възможността 
да приема насоки за постигането на 
необходимата степен на хармонизация. 
Тези насоки, представляващи мерки за 
прилагане със задължителна сила, са 
полезен инструмент, който при 
необходимост може да бъде бързо 
приспособен.

(28) Регламент (ЕО) № 1775/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи 
предоставя на Комисията възможността 
да приема насоки за постигането на 
необходимата степен на хармонизация. 
Тези насоки, представляващи мерки за 
прилагане със задължителна сила, са 
полезен инструмент, който при 
необходимост може да бъде бързо 
приспособен. Основните параметри 
на тези насоки следва да се зададат 
от законодателя в процедурата на 
"комитология".

Or. de

Обосновка

Begründung: Der Kommission wird durch die VO 1775/2005 lediglich das Recht eingeräumt, 
vom Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien im Komitologieverfahren zu ändern.
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Изменение 126
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка –1 (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Целият текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–1) В целия текст думите „преносна 
система” се заменят с „преносна 
система и/или система за съхранение 
и/или система за ВПГ”

Or. en

Изменение 127
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 1, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Настоящата директива 
установява общи правила за 
производството, преноса, 
разпределението и доставката […] на 
[…] газ с оглед на създаване на 
интегрирани и конкурентоспособни 
енергийни пазари в Европейския съюз. 
Тя излага правилата за 
организацията и функционирането на 
сектор природен газ, достъпа до 
пазара, критериите и процедурите, 
които са приложими за поканите за 
представяне на оферти и даването на 
разрешения […] и експлоатацията на
мрежи. Тя определя също така 
задълженията за всеобщо обслужване 
и правата на потребителите на газ и 



PE404.542v02-00 76/117 AM\717626BG.doc

BG

изяснява задълженията по 
отношение на конкуренцията.”

Or. en

Обосновка

The scope should be extended to ensure that consumers are at the centre of directive. The link 
with competition obligations should also be underlined.  

Изменение 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–1а) Член 1, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. Настоящата директива 
установява общи правила за
производството, преноса, 
разпределението, […] съхранението и 
снабдяването с природен газ с оглед 
на създаването на интегрирани и 
конкурентоспособни енергийни пазари 
в Европейския съюз. Тя излага 
правилата за организацията и 
функционирането на сектор природен 
газ, достъпа до пазара, критериите и 
процедурите, които са приложими за 
поканите за представяне на оферти и 
даването на разрешения […] и 
експлоатацията на мрежи. Тя 
определя също така задълженията за 
всеобщо обслужване и правата на 
потребителите на газ и изяснява 
задълженията по отношение на 
конкуренцията.”

Or. en
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(Добавяне на нови елементи към член 1, параграф 1 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

The scope should be extended to ensure that consumers are at the centre of directive. The link 
with competition obligations should also be underlined.

Изменение 129
Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка –1б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–1а) Член 1, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Правилата, установени от 
настоящата директива за природния 
газ, включително втечнения 
природен газ (ВПГ), важат също на 
недискриминационен принцип за 
биогаз и газ от биомаса или други 
видове газ, доколкото тези видове газ 
могат от техническа гледна точка и от 
гледна точка на безопасността да 
бъдат вкарани в и транспортирани 
през системата за природен газ.”

Or. en

(Добавяне на пояснение към член 1, параграф 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Assuming the technical and chemical safety threshold for the different gases are met the need 
for non-discrimination for access between the gases from different sources must be 
emphasised.
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Изменение 130
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква (–a) (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–a) (–а) Точка 3 се заменя със следния 
текст:
„3. “пренос” означава 
транспортирането на природен газ по
мрежа […], съставена предимно от 
тръбопроводи с високо налягане, 
различна от добивна тръбопроводна 
мрежа и различна от частта от 
тръбопроводите с високо налягане, 
използвани предимно в контекста на 
локално разпределение на природен 
газ, с оглед на доставянето му до 
клиенти, но без да се включва 
доставката;”

Or. en

Обосновка

The current definition of ‘transmission’ in Directive 2003/55/EC differs from the definition of 
‘transmission’ in the Regulation 1775/2005. The proposed amendment changes the definition 
in the Directive to be the same as the one in the Regulation.

Изменение 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква (–а) (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–а) Точка 3 се заменя със следния 
текст:
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„3. “пренос” означава 
транспортирането на природен газ по
мрежа […], съставена предимно от 
тръбопроводи с високо налягане, 
различна от добивна тръбопроводна 
мрежа и различна от частта от 
тръбопроводите с високо налягане, 
използвани предимно в контекста на 
локално разпределение на природен 
газ, с оглед на доставянето му до 
клиенти, но без да се включва 
доставката;”

Or. en

(Изясняване на определението на “пренос” в член 2, точка 3 от Директива 
2003/55/ЕО)

Обосновка

The current definition of ‘transmission’ in Directive 2003/55/EC differs from the definition of 
‘transmission’ in the Regulation 1775/2005. The proposed amendment changes the definition 
in the Directive to read the same as the one in the Regulation.

Изменение 132
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 1 – point (–a) (нова)
Директива 2003/55/EC
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–a) точка 3 се заменя със следния 
текст:
"3. "пренос" означава 
транспортирането на природен газ по 
мрежа, съставена предимно от 
тръбопроводи с високо налягане, 
различна от добивна тръбопроводна 
мрежа и различна от частта от 
тръбопроводите с високо налягане, 
използвани предимно в контекста на 
локално разпределение на природен 
газ, с оглед на доставянето му до 
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клиенти, но без да се включва 
доставката;"

Or. de

Обосновка

Die Definition von "Fernleitungen" in der Richtlinie 2003/55/EG unterscheidet sich von der 
Definition von "Fernleitungen" in der Verordnung 1775/2005. Das AM übernimmt die 
Definition aus der Verordnung auch für die Richtlinie.

Изменение 133
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква (– а а) (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–аа) Точка 9 се заменя със следното:
„9. “хранилище” означава 
съоръжение, което се използва за 
съхранение на природен газ и е 
собственост и/или се експлоатира от 
предприятие за природен газ, 
включително частта от съоръженията 
за ВПГ, която се използва за 
съхранение, но с изключение на 
частта, която се използва
изключително за добивни операции, и 
с изключение на съоръженията, 
резервирани изключително за 
операторите на преносни мрежи при 
осъществяване на дейността им;”

Or. en

Обосновка

Wording needs to be tightened to ensure that storage operators are not able to argue that as 
most of their facility is used for production operations, it should therefore not be subject to 
regulated or negotiated third party access (RTPA/NTPA).
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Изменение 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква (–аа) (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–аа) Точка 9 се заменя със следния 
текст:
„9. “хранилище” означава 
съоръжение, което се използва за 
съхранение на природен газ и е 
собственост и/или се експлоатира от 
предприятие за природен газ, 
включително частта от съоръженията 
за ВПГ, която се използва за 
съхранение, но с изключение на 
частта, която се използва
изключително за добивни операции, и 
с изключение на съоръженията, 
резервирани изключително за 
операторите на преносни мрежи при 
осъществяване на дейността им;”

Or. en

(Изясняване на определението на “хранилище” в член 2, точка 9 от Директива 
2003/55/ЕО)

Обосновка

For clarity and consistency, the word “exclusively” needs to be added to definition 9 storage 
facility, in the phrase “the portion used exclusively for production operations” in the same 
way as “reserved exclusively for transmission system operators”.
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Изменение 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква –аб) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

–аб) Точка 14 се заменя със следния 
текст:
“14. “спомагателни услуги” са всички 
услуги, необходими за достъпа до и 
експлоатацията на преносната и/или 
разпределителната система и/или 
съоръженията за ВПГ, и/или 
хранилищата, включително 
балансиране на товара [...];”

Or. en

(Заличаване на последната част на съществуващото определение на “спомагателни 
услуги” в член 4 – точка 14 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

If there is insufficient provision of gas treatment/conversion facilities (services) or access is 
not provided on a fair and non-discriminatory basis then there is potential for barriers to 
trade/competition to emerge and a reduction in the level of liquidity and market integration. 
This means that there needs to be an appropriate regulatory framework in place for access to 
gas treatment/conversion facilities (services).

Изменение 136
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква –аб) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

–аб) Точка 14 се заменя със следния 
текст:
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“спомагателни услуги” са всички 
услуги, необходими за достъпа до и 
експлоатацията на преносната и/или 
разпределителната система и/или 
съоръженията за ВПГ, и/или 
хранилищата, включително 
балансиране на товара, смесване и 
впръскване на инертни газове, но с 
изключение на съоръженията, 
резервирани изключително за 
операторите на преносни системи при 
осъществяване на дейността им;”

Or. en

(Изменя член 2, точка 14 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Wording needs to be tightened to ensure that ’blending’ is not restricted to the mixing of 
natural gas streams but also includes nitrogen injection, which is the main way of converting 
high calorific value gas to low calorific gas (H gas to L gas). Given the de facto monopoly in 
the L gas market, access to quality conversion is essential to creating competition.

Изменение 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква –ав) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-ав) Добавя се следната точка:
“14a. “лоялна конкуренция в отворен 
пазар” означава постигане на 
положение, при което никое 
дружество не притежава повече от 
30 % от съответния пазар и трите 
най-големи дружества не 
притежават повече от 50 % и петте 
най-големи дружества не 
притежават повече от 66,7 % от 
пазарния дял на съответния пазар.”
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Or. en

Изменение 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква –аг) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

–аг) Точка 17 се заменя със следния 
текст:
“17. “междусистемен тръбопровод” 
означава преносен тръбопровод, 
който пресича или се разпростира 
върху границата между две държави-
членки с основната цел да свърже 
националните преносни системи на 
тези държави-членки;”

Or. en

(Изясняване на съществуващото определение на “междусистемен тръбопровод” в 
член 2 – точка 17 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

The current definition might be realistic for electricity interconnectors but there exist no gas 
pipelines which have the sole purpose of connection the systems of two Member States, except 
sub-sea pipelines.

Изменение 139
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква (–aг) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(–aг) точка 17 се заменя със следния 
текст:
17. “междусистемен тръбопровод” 
означава преносен тръбопровод, 
който пресича или се разпростира 
върху границата между две държави-
членки с основната цел да свърже 
националните преносни системи на 
тези държави-членки;”

Or. de

Обосновка

Die derzeitige Definition mag zwar für Interkonnektoren in Stromnetzen angemessen sein, 
doch mit Ausnahme von Unterwasser-Leitungen gibt es keine Erdgasleitungen, deren einziger 
Zweck die Verbindung zweier Mitgliedstaaten ist.

Изменение 140
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква аа) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 32а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Добавя се следната точка:
„32а. „изолиран пазар” означава 
държава-членка без междусистемна 
връзка с националните преносни 
системи на друга държава-членка 
и/или чието газоснабдяване се 
контролира от лице или лица от 
трета държава.

Or. lt
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Изменение 141
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “собственик на преносна 
система” означава физическо или 
юридическо лице, което отговаря за 
изпълнение на дейностите, 
предвидени в член 9, параграф 6, в 
държава-членка, където независим 
оператор на система е назначен от 
тази държава-членка и потвърден от 
Комисията съгласно член 9, параграф 
1."

Or. en

Обосновка

Unbundling of the operation of transmission systems from vertically integrated gas and 
electricity undertakings is a fundamental aim of the proposed “third package” of legislation. 
As such, it is essential that the scope of that unbundling is set out clearly. One area in which 
the unbundling requirements of the legislation are not sufficiently clear is in the area of the 
confidentiality obligations applicable to the various market participants.

Изменение 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “проект от приоритетен 
интерес за Европейския съюз” 
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означава проект за газова 
инфраструктура, който ще доведе до 
предоставяне на нов източник на 
природен газ за Съюза и при който 
делът на доставките на природен газ 
в повече от една държава-членка води 
до увеличаване на диверсификацията 
на настоящите доставки на газ."

Or. en

(Добавяне на нова точка 36а към член 24 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Sufficient infrastructure is a precondition to the development of liquid gas to gas competition. 
Experience shows that on several occasions large investments are decided on a political level 
with limited regulatory involvement. Therefore ‘projects of priority interest to the European 
Union’ should be defined and subject to strategic political decision.

Изменение 143
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бa) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква:
"36a. "проект от европейски 
интерес" означава проект за газова 
инфраструктура, който води до 
предоставяне на нов източник на 
природен газ за Общността и до 
увеличаване на диверсификацията на 
настоящите доставки на газ в повече 
от една държава-членка."

Or. xm
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Обосновка

In Europa steigt die Nachfrage nach Transportkapazitäten - daher sind Investitionen in neue 
Infrastruktur unerlässlich. Gut ausgebaute Infrastruktur ist unerlässlich für echten 
europäischen Wettbewerb auf dem Gasmarkt. "Projekte von europäischem Interesse" müssen 
daher definiert und die dafür notwendigen strategischen und politischen Entscheidungen 
getroffen werden.

Изменение 144
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бa) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ba) добавя се следната буква:
„36a. "проект от европейски 
интерес" означава проект за газова 
инфраструктура, който води до 
предоставяне на нов източник на 
природен газ за Общността и до 
увеличаване на диверсификацията на 
настоящите доставки на газ в повече 
от една държава-членка."

Or. de

(Добавяне на нова буква в член 2 от Директива 2003/55/EО)

Обосновка

Da die Nachfrage nach Transportkapazitäten ständig steigt, sind Investitionen in neue 
Infrastrukturen unerlässlich, damit genügend Transport-, Speicher- und LNG-Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Gut ausgebaute Infrastruktur ist eine Voraussetzung für die Entwicklung 
von Wettbewerb auf dem Gasmarkt. Bisher werden Entscheidungen zu vielen großen 
Investitionen auf politischer Ebene und mit nur geringer Einbindung der Regulatoren 
getroffen. „Projekt von europäischem Interesse” müssen definiert und die notwendigen 
politischen Entscheidungen getroffen werden.
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Изменение 145
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “достъпна цена” означава цена, 
определена от държавите-членки на 
национално равнище след 
консултация с националните 
регулаторни органи, социалните 
партньори и съответните
заинтересовани страни, като се вземе 
под внимание определението на 
енергийна бедност, посочено в точка 
36б."

Or. en

Обосновка

This should be determined at member state level as this is clearly a matter for subsidiarity.

Изменение 146
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “лоялна конкуренция в отворен 
пазар” означава постигане на 
положение, при което никое 
дружество не притежава повече от 
50 % от съответния пазар."
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Or. en

Обосновка

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases guilty of abuse of power, and ensure fair access to 
other market players. As markets become more integrated, the geographic size of the market 
will expand, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated. The relevant market should be defined by the Commission.

Изменение 147
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “лоялна конкуренция в отворен 
пазар” означава постигане на 
положение, при което никое 
дружество не притежава повече от 
40 % от съответния пазар."

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases guilty of abuse of power, and ensure fair access to 
other market players. As markets become more integrated, the geographic size of the market 
will expand, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated. The relevant market should be defined by the Commission.
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Изменение 148
Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “лоялна конкуренция в отворен 
пазар” означава постигане на 
положение, при което никое 
дружество не притежава повече от 
20 % от съответния пазар."

Or. en

Обосновка

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases guilty of abuse of power, and ensure fair access to 
other market players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market 
will expand, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated.  The relevant market should be defined by the Commission.

Изменение 149
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната точка:
"36a. “промишлена зона” означава 
географска област, обект на частна 
собственост, в която е разположена 
газопреносна мрежа, предназначена 
изключително за доставки до 
промишлени потребители в тази 
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зона."

Or. en

Обосновка

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This Изменение does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Изменение 150
Eluned Morgan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бб) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следната точка:
"36б. „енергийна бедност” означава 
домакинство, което не е в състояние 
да си позволи приемлив стандарт на 
отопление у дома, който се основава 
на равнищата, препоръчани от 
Световната здравна организация, за 
температура от 18-22°C за всички 
използвани жилищни помещения в 
зависимост от функцията на 
помещението. В това понятие се 
включва и възможността за покупка 
на други енергийни услуги за дома на 
разумни цени. Едно домакинство е 
енергийно бедно, ако неговият дял за 
енергийни разходи в рамките на 
общите за домакинството разходи 
надхвърля два пъти средните 
национални енергийни разходи."
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Or. en

Обосновка

Due to a lack of definition many Member States do not officially collect data on the number of 
citizens who are in energy poverty. In supporting a common definition, Member States will be 
aware of the scale of the problem and should be encouraged to take measures to tackle it. 
This definition, based on research undertaken by a group of European academics, ensures a 
calculation which can be applied across the EU. It is aimed at low income households who 
pay proportionally more for their energy 

Изменение 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бб) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следната точка:
"36б. „услуги по смесване” са услуги по 
обработване на природния газ, който 
не отговаря на спецификациите, с 
други източници на природен газ, 
така че получената смес да е в 
позволените граници на 
спецификациите за качество на 
природния газ. Тази услуга се извършва 
от оператор по обработване на 
природен газ."

Or. en

(Добавяне на нова точка 36б към член 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Gas quality conversion is an important issue in some Member States and can also have large 
impacts on cross-border flows. The availability of quality conversion capacity is crucial for 
the development of liquid wholesale markets. If there is insufficient provision of gas 
conversion facilities or access is not provided on a fair and non-discriminatory basis then 
there is potential for barriers to trade/competition to emerge and a reduction in the level of 
liquidity and of liquidity and market.
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Изменение 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бв) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) Добавя се следната точка:
"36в. „услуги по стабилизиране на 
природен газ” са услуги по 
обработване на природен газ с азот с 
цел обедняване на природния газ и 
привеждането му в съответствие с 
определящите спецификации за 
качество на природния газ. Тази услуга 
се извършва от оператор по 
обработване на природен газ."

Or. en

(Добавяне на нова точка 36в към член 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Same justification as Turmes/Harms Изменение on gas quality, i.e. amendments 13 &14.

Изменение 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бг) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) Добавя се следната точка:
"36г. „съоръжение за обработване на 
природен газ” е съоръжение, 
използвано при извършване на услуги 
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по смесване и/или услуги по 
стабилизиране на природен газ, който 
е собственост на предприятие за 
природен газ и/или се експлоатира от 
него."

Or. en

(Добавяне на нова точка 36г към член 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Same justification as Turmes/Harms amendment on gas quality, i.e. amendments 13 &14.

Изменение 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бд) (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 2 – точка 36д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) Добавя се следната точка:
"36д. „оператор по обработване на 
природен газ” е физическо или 
юридическо лице, което извършва 
обработване на природен газ и 
отговаря за експлоатацията на 
съоръжение за обработване на 
природен газ."

Or. en

(Добавяне на нова точка 36д към член 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Same justification as Turmes/Harms amendment on gas quality, i.e. amendments 13 &14.
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Изменение 155
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 3, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
"2. Като се вземат предвид 
съответните клаузи на Договора, и 
най-вече член 86 от него, държавите-
членки могат да налагат на 
предприятията за природен газ, за 
общите икономически интереси, 
задължения към обществото, които 
могат да бъдат свързани със 
сигурността, включително сигурност 
на доставките, редовност и качество 
[...], и защитата на околната среда, 
включително енергийна ефективност 
и опазване на климата. [...]"

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Изменение 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 3, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
"2. Като се вземат предвид 
съответните клаузи на Договора, и 
най-вече член 86 от него, държавите-
членки могат да налагат на 
предприятията за природен газ, за 
общите икономически интереси, 
задължения към обществото, които 
могат да бъдат свързани със 
сигурността, включително сигурност 
на доставките, редовност, качество и 
цена на доставките, и защитата на 
околната среда, включително 
енергийна ефективност, възобновяема 
енергия и опазване на климата. Тези 
задължения следва да бъдат ясно 
дефинирани, прозрачни, 
недискриминационни, проверими и 
да гарантират еднакъв достъп за 
газовите дружества в ЕС до 
националните потребители. Във 
връзка със сигурността на 
доставките, енергийната 
ефективност/управлението на 
предлагането, и за да се изпълнят 
целите, свързани с околната среда и 
възобновяемата енергия, както е 
посочено в настоящия параграф, 
държавите-членки могат да въведат 
дългосрочно планиране, като вземат 
предвид възможността трети страни 
да търсят достъп до системата."

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

It is necessary to reference the EU’s renewable energy and the agreed targets within this 
directive.
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Изменение 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Член 3, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
"3. В националните си планове за 
действие за енергетиката държавите-
членки ще вземат подходящите мерки
за преодоляване на енергийната 
бедност, с цел да гарантират, че 
броят на лицата, засегнати от 
енергийна бедност, действително 
намалява, и съобщават на Комисията 
за тези мерки. Държавите-членки 
могат да приложат интегриран 
подход, за да гарантират, че са 
изпълнени задълженията, свързани с 
универсалните и обществените 
услуги. Подобни мерки могат да 
включват специални тарифи за 
уязвими потребители и индивидуални 
домакинства. Те включват 
подобренията на енергийната 
ефективност. Комисията предоставя 
показатели за наблюдение на 
въздействието на подобни мерки 
върху енергийната бедност. Тези 
мерки не възпрепятстват
отварянето на пазара, предвидено в 
член 23. В този контекст държавите-
членки гарантират, че 
разпределителните дружества 
следват стриктни процедури, за да 
избегнат прекратяване на 
снабдяването на битовите 
потребители, като вземат под 
внимание уязвимите и енергийно 
бедните потребители. Държавите-
членки установяват определения за 
уязвими и енергийно бедни 
потребители и гарантират, че се 
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прилагат правата и задълженията, 
свързани с уязвимите и енергийно 
бедните клиенти.”

Or. en

(Замяна на член 3, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО с почти напълно нов 
параграф)

Обосновка

Energy Poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role of NRAs is essential. The Commission should also take responsibility for 
monitoring the progress of Member States in this area and communicating successful 
measures by Member States to deal with energy poverty.

Изменение 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Член 3, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
"3. В националните си планове за 
действие държавите-членки ще 
вземат подходящите мерки за 
преодоляване на енергийната 
бедност, с цел да гарантират, че 
броят на лицата, засегнати от 
енергийна бедност, действително 
намалява, и съобщават на Комисията 
за тези мерки. Държавите-членки 
могат да приложат интегриран 
подход, за да гарантират, че са 
изпълнени задълженията, свързани с 
универсалните и обществените 
услуги. Подобни мерки могат да 
включват специални тарифи за 
уязвими потребители и индивидуални 
домакинства. Те включват 
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подобренията на енергийната 
ефективност и целевата социална 
помощ за потребителски групи с 
нисък доход. Комисията предоставя 
показатели за наблюдение на 
въздействието на подобни мерки 
върху енергийната бедност. Тези 
мерки не възпрепятстват
отварянето на пазара, предвидено в 
член 23.”

Or. en

(Замяна на член 3, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО с почти напълно нов 
параграф)

Обосновка

Energy Poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role of NRAs is essential. The Commission should also take responsibility for 
monitoring the progress of Member States in this area and communicating successful 
measures by Member States to deal with energy poverty.

Изменение 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Член 3, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
"3. Държавите-членки ще вземат 
подходящите мерки да защитят 
крайните клиенти и да осигурят 
високи нива на защита на клиентите, 
като в частност ще осигурят 
наличието на адекватни защитни 
мерки за защита на уязвимите 
клиенти, включително подходящи 
мерки да им се помогне да избегнат 
изключване, включително мерки, 
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свързани с условията на плащане.
[...]"

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the Изменение aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Изменение 160
Pia Elda Locatelli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Член 3, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
"3. Държавите-членки ще вземат 
подходящите мерки да защитят 
крайните клиенти и да осигурят 
високи нива на защита на клиентите, 
като в частност ще осигурят 
наличието на адекватни защитни 
мерки за защита на уязвимите 
клиенти, включително подходящи 
мерки да им се помогне да избегнат 
изключване. В този контекст те могат 
да вземат необходимите мерки, за да 
защитят клиентите в отдалечените 
райони, които са свързани към 
газовата система, както и 
енергоемките предприятия, както е 
определено в член 17, параграф 1, буква 
а) от Директива 2003/96/ЕО.
Държавите-членки може да определят 
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доставчик от последна инстанция за 
потребителите, свързани към 
газовата мрежа. Те са длъжни да 
осигурят високи нива на защита на 
клиентите, особено що се отнася до 
прозрачността на общите условия на 
договорите, общата информация и 
механизмите за разрешаване на 
спорове. Държавите-членки са 
длъжни да гарантират, че 
привилегированите клиенти могат на 
практика да преминат към нов 
доставчик. По отношение поне на 
домакинствата, тези мерки следва да 
включват изложените в приложение 
А."

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Even the energy-intensive business have to be considered by this directive.

Изменение 161
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В член 3 се добавя следният
параграф:
"3a. Държавите-членки гарантират, 
че всички клиенти имат правото да
бъдат снабдявани от доставчик, ако и 
същият е заявил съгласието си, 
независимо от това, в коя държава-
членка той е лицензиран като 
доставчик. В тази връзка държавите-
членки вземат всички необходими 
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мерки, за да гарантират, че 
предприятия, които са лицензирани в 
държавите си по произход, могат да 
снабдяват своите клиенти, без да 
изпълняват допълнителни условия."

Or. xm

Обосновка

Lieferanten finden in den verschiedenen Mitgliedsländern andere Voraussetzungen für die 
Belieferung von Kunden vor, diese unterschiedlichen Marktregeln stellen erhebliche 
Markteintrittsschranken dar. Um einen uneingeschränkten Zugang zum Markt zu 
ermöglichen, soll das Ursprungslandprinzip Anwendung finden.

Изменение 162
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В член 3 се добавя следният
параграф:
„3a. Държавите-членки гарантират, 
че всички клиенти имат правото да 
бъдат снабдявани от доставчик, ако и 
същият е заявил съгласието си, 
независимо от това, в коя държава-
членка той е лицензиран като 
доставчик. В тази връзка държавите-
членки вземат всички необходими 
мерки, за да гарантират, че 
предприятия, които са лицензирани в 
държавите си по произход, могат да 
снабдяват своите клиенти, без да 
изпълняват допълнителни условия."

Or. xm
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Обосновка

In jedem Mitgliedstaat müssen Lieferanten andere Voraussetzungen für die Belieferung von 
Kunden erfüllen. Diese unterschiedlichen Marktregeln und rechtlichen Verpflichten stellen 
erhebliche Markteintrittsschranken dar. Um einen uneingeschränkten Zugang zum Markt zu 
ermöglichen, soll das Ursprungslandprinzip Anwendung finden, d.h. wenn ein Lieferant in 
einem Mitgliedstaat als Lieferant zugelassen ist, soll dieser auch in anderen Mitgliedstaaten 
Kunden beliefern dürfen, ohne dort weitere Voraussetzungen zu erfüllen.

Изменение 163
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1г (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Член 3, параграф 4 се заменя със 
следния текст:
"4. Държавите-членки следва да 
вземат нужните мерки, за да 
постигнат целите на социална и 
икономическа кохезия, защита на 
околната среда, които могат да 
включват мерки за енергийна 
ефективност/управление на 
предлагането и средства за борба с 
промените в климата и сигурност на 
доставките. Тези мерки могат да 
включват по-специално осигуряване 
на подходящи икономически 
стимули, като се използват там, 
където е необходимо, всички налични 
средства на държавата и Общността, 
за поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
капацитет за осъществяване на 
междусистемни връзки. Като 
зачитат изцяло съответните 
разпоредби на Договора, държавите-
членки имат право да насърчават 
дългосрочните споразумения между 
енергийните потребители и 
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доставчици, които допринасят за 
повишаване на производството и 
разпределението на енергия, като 
същевременно предоставят на 
потребителите справедлива част от 
получените изгоди, при условие че 
могат да допринасят за оптимално 
ниво на инвестициите в енергийния 
сектор."

Or. en

Обосновка

Member States should play an important role aiming to give to the consumers effective 
benefits.

Изменение 164
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1д (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) В член 3 се добавя следният 
параграф:
"5a. Прилагането на настоящата 
директива няма отрицателни 
последици върху заетостта, 
условията на труд и правата на 
работниците на информиране, 
консултация и участие. Държавите-
членки консултират съответните 
социални партньори относно 
прилагането на измененията на 
настоящата директива с оглед на 
смекчаване на отрицателните 
последици за работниците. 
Комисията ще докладва на 
комитетите за социален диалог в 
секторите електроенергия и газ 
относно консултациите и 
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предприетите мерки."

Or. en

(Добавяне на нов параграф след параграф 5 от член 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Safeguards are needed to protect workers concerned in the sector from any adverse effects of 
opening up the electricity and gas markets. To mitigate possible negative consequences it is 
important that these are discussed with the social partners.

Изменение 165
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1е (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) В член 3 се добавя следният 
параграф:
"6a. За да насърчават енергийната 
ефективност и спомогнат за 
намаляване на енергийната бедност, 
националните регулаторни органи 
възлагат на дружествата за природен 
газ да въведат тарифи, които се 
увеличават при по-високи нива на 
потребление, с ясните цели за 
стимулиране на енергийноефикасно 
поведение, намаляване на битовите 
нужди от природен газ и свързано с 
това намаление на емисии на CO2 в 
домакинството, както и понижаване 
на цената на енергията за 
домакинства, засегнати от енергийна 
бедност.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф след параграф 6 от член 3 от Директива 2003/55/ЕО)
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Обосновка

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.

Изменение 166
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1е (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) В член 3 се добавя следният 
параграф:
"6a. За да насърчават енергийната 
ефективност и спомогнат за 
намаляване на енергийната бедност, 
националните регулаторни органи 
възлагат на дружествата за природен 
газ да въведат тарифи, които се 
увеличават при по-високи нива на 
потребление, с ясните цели за 
стимулиране на енергийноефикасно 
поведение, намаляване на битовите 
нужди от природен газ и свързано с 
това намаление на емисии на CO2 в 
домакинството, както и да 
гарантират, че началното допускане 
на потребление на природен газ е 
равно на потреблението на 
домакинствата с нисък доход.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф след параграф 6 от член 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
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trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for gas companies 
but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its own when 
smart meters are introduced.

Изменение 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1е (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1f) В член 3 се добавя следният
параграф:
"6a. За да насърчат енергийната 
ефективност и спомогнат за 
намаляване на енергийната бедност, 
националните регулаторни органи 
възлагат на доставчиците на 
природен газ да въведат формули за 
ценообразуване, които включват 
нарастващи блокови тарифи, при 
които цената нараства при по-високи 
нива на потребление. Националните 
регулаторни органи гарантират, че 
частта от потреблението, за която 
се плаща по-ниска цена, е равна на 
типичното потребление на 
домакинствата с нисък доход.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф след параграф 6 от член 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.
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Изменение 168
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1е (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) В член 3 се добавя следният 
параграф:
"6a. За да насърчат икономичното 
използване на енергия и спомогнат за 
намаляване на енергийната бедност, 
националните регулаторни органи 
възлагат на доставчиците на 
природен газ да въведат формули за 
ценообразуване, които включват 
нарастващи блокови тарифи, при 
които цената нараства при по-високи 
нива на потребление. Националните 
регулаторни органи гарантират, че 
частта от потреблението, за която 
се плаща по-ниска цена, е равна на 
типичното потребление за 
отопление на енергийноефикасна 
къща.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф след параграф 6 от член 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for gas companies 
but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its own when 
smart meters are introduced.
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Изменение 169
Romano Maria La Russa

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 3 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се

"7. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Изменение 170
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2)В член 3 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се

"7. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3."
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Or. de

Обосновка

Die Einflussnahme des Europäischen Parlaments soll durch das vorgeschlagene 
Komitologieverfahren eingeschränkt werden. Nach dem Kommissionsentwurf hätte das 
Parlament nur die Möglichkeit die Entwürfe der Kommission abzulehnen. Dadurch würden 
wesentliche Entscheidungen über die Gestaltung des Energiebinnenmarktes dem 
demokratischen Gesetzgebungsverfahren entzogen.

Изменение 171
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 3 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се

„7. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.“

Or. de

Обосновка

 Die von der Kommission hier vorgeschlagene Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-
Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte des Europäischen Parlaments erheblich und 
ist abzulehnen.
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Изменение 172
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2)В член 3 се добавя следният 
параграф 7:

заличава се

„7. Комисията може да приеме 
насоки за прилагането на настоящия 
член. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.“

Or. de

Обосновка

Die für den Konsumentenschutz notwendigen Bestimmungen sollen direkt in der Richtlinie 
festgelegt werden. Eine Ermächtigung zur Erlassung von Leitlinien ist daher nicht nötig.

Изменение 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приеме насоки за 
прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 

7. Комисията приема насоки за 
прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването и изясняването й, се 
приема в съответствие с процедурата по 
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посочена в член 30, параграф 3. регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The previous Directive included measures to protect final consumers, especially the 
vulnerable ones. Disconnection was explicitly mentioned. At the same time, Member States 
were encouraged to take measures to increase transparency, general information and dispute 
settlement mechanisms. In practice however consumers have not reaped the benefits of the 
market opening. It is therefore necessary to foresee implementation mechanism so that 
Member States can specify the requirements.

Изменение 174
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приеме насоки за 
прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3."

7. Комисията може да изменя насоките
за прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се изменя в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3."

Or. de

Обосновка

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.
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Изменение 175
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да приеме насоки за 
прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

7. След надлежна консултация със 
заинтересованите страни Комисията 
може да приеме насоки за прилагането 
на настоящия член. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез допълването 
й, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Amendment is intended to ensure principles of good regulatory practice are followed in the 
development and implementation of such guidelines.

Изменение 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Добавя се следният член:
„Член 3а

Прозрачност и публикуване на 
информация за крайни клиенти

1. Държавите-членки гарантират, че 
прозрачна, сравнима, адекватна и 
актуализирана информация относно 
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приложимите цени и тарифи и 
стандартните условия по отношение 
на достъпа до и ползването на 
услугите, определени в член 3, е 
предоставена на крайните клиенти в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение А. Потребителите на 
системата и, когато е приложимо, 
операторите на разпределителни 
системи публикуват такава 
информация в лесно достъпна форма.
2. Националните регулаторни органи 
осигуряват предоставяне на 
информация, с цел да позволят на 
крайните клиенти да направят 
независима оценка на цената на 
алтернативните модели на ползване 
посредством интерактивни 
ръководства или подобни техники. 
Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
предоставят такива ръководства или 
техники, когато те не са достъпни на 
пазара.
3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
могат да задължат потребителите 
на системата и, където има законно 
основание, операторите на 
разпределителни системи да 
предоставят на клиентите 
информация относно приложимите 
тарифи в момента и на мястото на 
покупка, за да се осигури пълна 
осведоменост на клиентите за 
ценовите условия.”

Or. en

(Добавяне на нов член 3а към Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

In order to ensure consumers are able to change to the correct supplier they need to dispose 
of enough information to compare offers. The offers in the gas market are highly complex and 
therefore a new Article 3a specifying transparency requirements is needed.
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Изменение 177
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Член 4, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
“2. Когато държавите-членки имат 
система за разрешаване, те 
изработват обективни и 
недискриминационни критерии, 
които да се спазват от предприятие, 
искащо разрешение за изграждането 
и/или експлоатацията на съоръжения 
за природен газ, или искащо 
разрешение за снабдяване с природен 
газ. Държавите-членки не могат по 
никакъв начин да обвързват 
разрешението с критерии, които 
дават оперативна самостоятелност 
на компетентните органи. 
Недискриминационните критерии и 
процедури за предоставяне на 
оправомощаване се публикуват.
Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за разрешение по 
отношение на съоръжения, 
тръбопроводи и свързано с тях 
оборудване отчитат значението на 
проекта за вътрешния пазар на 
енергия.”

Or. en

(Промени в редакцията на член 4, параграф 2 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

A big obstacle to the completion of the internal market in energy is the lack of sufficient 
infrastructure. In many Member States, projects for the construction of new and the 



AM\717626BG.doc 117/117 PE404.542v02-00

BG

upgrading of existing infrastructure cannot be realised in reasonable time due to problems 
with authorisation procedures.
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