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Изменение 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Въпреки това понастоящем на нито 
едно предприятие от Общността не 
може да бъде гарантирано правото да 
продава газ във всяка държава-членка 
при условия на равнопоставеност, без 
дискриминация и пречки. По-специално, 
все още не съществува недискриминиращ
достъп до енергийната мрежа и еднакво 
ефективно ниво на регулативен надзор във 
всички държави-членки. Освен това в 
някои региони липсва трансграничен 
междусистемен капацитет, което 
ограничава интеграцията на пазара.

Or. en

Обосновка

It should be noted that some Member States lack cross-border interconnection. This situation 
hinders the integration of markets and therefore the European energy market.

Изменение 39
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE404.707v01-00 4/110 AM\717803BG.doc

BG

ниво на регулативен надзор във всички 
държави-членки.

ниво на регулативен надзор във всички 
държави-членки, но все още 
съществуват изолирани пазари.

Or. lt

Изменение 40
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die Verordnung sollte darauf abzielen, einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu 
gewährleisten, kann jedoch nicht zum Ziel haben, dass Erdgas in allen Mitgliedsstaaten zu 
gleichen Bedingungen verkauft wird.

Изменение 41
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки това понастоящем на нито 
едно предприятие от Общността не 

Въпреки това понастоящем на всички 
дружества във всички държави-
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може да бъде гарантирано правото да 
продава газ във всяка държава-членка 
при условия на равнопоставеност, без 
дискриминация и пречки. По-
специално, все още не съществува 
недискриминиращ достъп до 
енергийната мрежа и еднакво ефективно 
ниво на регулативен надзор във всички 
държави-членки.

членки не може да бъде гарантирано 
правото да продава газ във всяка 
държава-членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не 
съществува недискриминиращ достъп 
до енергийната мрежа и еднакво 
ефективно ниво на регулативен надзор 
във всички държави-членки.

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 42
Hannes Swoboda

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Въпреки това понастоящем на всички 
дружества във всички държави-
членки не може да бъде гарантирано 
правото да продава газ във всяка 
държава-членка при условия на 
равнопоставеност, без дискриминация и 
пречки. По-специално, все още не 
съществува недискриминиращ достъп 
до енергийната мрежа и еднакво 
ефективно ниво на регулативен надзор 
във всички държави-членки.

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.
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Изменение 43
Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Следва да се постигне 
достатъчно равнище на 
трансграничен междусистемен 
капацитет за газ като първа стъпка 
към интегриране на пазарите и 
развиване на общ европейски енергиен 
пазар.

Or. en

Обосновка

This new recital would be in line with the Presidency conclusions of the Brussels European 
Council of 8/9 March 2007, whilst recognizing that in practice the level of necessary 
interconnection capacity will vary between the different regions of the EU.

Изменение 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Следва да се постигне 
достатъчно равнище на 
трансграничен междусистемен 
капацитет за газ като първа стъпка 
към интегриране на пазарите и 
развиване на общ европейски енергиен 
пазар.

Or. en

Обосновка

This new recital is in line with the Presidency conclusions of the Brussels European Council 
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of 8/9 March 2007, whilst recognizing that in practice the level of necessary interconnection 
capacity will vary between the different parts of the EU.

Изменение 45
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко е важно да 
бъде завършен вътрешният пазар на 
природен газ и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
дружества от сферата на газа, 
регистрирани в Общността. В 
Съобщението на Комисията до 
Европейския Парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията 
„Разследване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на 
европейските сектори на газ и 
електроенергия (окончателен доклад)“ 
се показва, че настоящите правила и 
мерки не са транспонирани в 
достатъчна степен във всички 
държави-членки и затова досега не е 
постигната задоволително целта за 
добре функциониращ вътрешен пазар на 
енергия.

Or. de

Обосновка

Die Sektorenuntersuchung wurde im Juli 2005 zu einem Zeitpunkt durchgeführt, an dem die 
meisten Mitgliedsstaaten die Gasrichtlinie nicht vollständig umgesetzt hatten. Noch im 
Dezember 2006 hat die Kommission attestiert (siehe MEMO/06/481), dass 16 von 25 
Mitgliedsstaaten die bestehende Gesetzgebung nicht oder nur mangelhaft umgesetzt hatten.
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Das bestehende Gemeinschaftsrecht muss ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt 
werden.

Изменение 46
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. lt
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Изменение 47
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По-специално, необходими са създаване 
на физически връзки между газовите 
мрежи и засилено сътрудничество и 
координация на операторите на 
преносни системи, за да се осигури 
нарастваща съвместимост на 
техническите и търговските кодекси за 
предоставяне и управление на 
ефективен достъп до трансграничните
преносни мрежи, координирано и 
ориентирано към бъдещето планиране и 
стабилно техническо развитие на 
преносната система в Общността, при 
спазване на екологичните изисквания, за 
да се стимулира енергийната 
ефективност, научноизследователската 
и иновационната дейност, особено с 
оглед осигуряване на навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии. 
Операторите на преносни системи 
следва да експлоатират своите мрежи в 
съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси.

Or. lt

Изменение 48
Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Някои национални пазари не са 
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свързани или са лошо свързани със 
съседните пазари, следователно 
остават изолирани. Вътрешният 
пазар не може да се постигне без 
необходимите допълнителни 
трансгранични междусистемни 
връзки. При планирането на мрежите 
на национално равнище и равнище на 
ЕС следва да се отдаде специално 
внимание на разработването на 
наличен трансграничен 
междусистемен капацитет, отворен 
за трети страни, за да се даде 
възможност за търговия на газ на 
вътрешния пазар на газ.

Or. en

Обосновка

The Recital does not mention this relevant aspect, which conditions some points of the present 
Regulation.

Изменение 49
Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно, 
процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да улесняват 
и направляват процеса на 
консултация, като Европейското 
обединение за координация на обмена 
на енергия (EASEE—gas), следва да 
играят важна роля.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party. In order to ensure efficiency of 
the process, it should also be emphasized that the creation of too many consultation bodies 
might lead to duplication of consultation.

Изменение 50
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно, 
процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да улесняват 
и направляват процеса на 
консултация, като Европейското 
обединение за координация на обмена 
на енергия (EASEE—gas), следва да 
играят важна роля.

заличава се

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. The Agency should 
undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying out 
public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market participants, 
while TSOs are potentially an interested party. To ensure efficiency of the process, it should 
also be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.
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Изменение 51
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички участници на пазара са 
заинтересовани от работата, която 
се очаква да бъде извършена от 
Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи. Следователно, 
процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да улесняват 
и направляват процеса на 
консултация, като Европейското 
обединение за координация на обмена 
на енергия (EASEE—gas), следва да 
играят важна роля.

заличава се

Or. en

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. So, the Agency should 
undertake this task as it has already established rules and experience in carrying out public 
consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market participants, while 
TSOs are potentially an interested party. In order to ensure efficiency of the process, it should 
also be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.

Изменение 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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процесът на консултация е от 
съществено значение и съществуващи 
структури, създадени за да улесняват 
и направляват процеса на 
консултация, като Европейското 
обединение за координация на обмена 
на енергия (EASEE—gas), следва да 
играят важна роля.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 53
Hannes Swoboda

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се засили конкуренцията чрез 
ликвидни пазари за газ на едро, е от 
особено значение газът да може да бъде 
търгуван независимо от 
местоположението си в системата. 
Единственият начин да се направи 
това е чрез предоставяне на свобода 
за потребителите на мрежата да 
правят самостоятелно заявки за 
входящ и изходящ капацитет, като 
по този начин създават транспорт на 
газ по зони, вместо по договорни 
пътеки. Предпочитанието към
входни-изходни системи за улесняване 
на развитието на конкуренцията бе 
вече изразено от повечето 
заинтересовани страни по време на 
шестия Мадридски форум.

(9) За да се засили конкуренцията чрез 
ликвидни пазари за газ на едро, е от 
особено значение газът да може да бъде 
търгуван независимо от 
местоположението си в системата. 
Въпреки това входни-изходните 
системи не следва да бъдат 
задължителни, тъй като те не 
винаги надлежно отразяват 
разходите за транспортиране и 
следователно може да не са 
целесъобразни във всички случаи, тъй 
като съществува значителна разлика 
между транзитни страни и страни 
потребители. Следователно 
държавите-членки следва да имат 
избор дали да създават входни-изходни 
системи.
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Or. en

Обосновка

Entry-exit systems should be one option. However, they should not be made compulsory since 
they do not properly reflect the transportation cost.

Изменение 54
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус на системата, така че 
всички участници на пазара да могат да 
преценят цялостната ситуация на 
търсенето и предлагането и да открият 
причини за движението на цените на 
едро. Това включва по-прецизна 
информация за търсенето и 
предлагането, капацитета на мрежата, 
потоци и поддръжка, балансиране, 
наличност и използване на хранилища. 
Значението на тази информация за 
функционирането на пазара изисква 
да бъдат премахнати ограниченията 
за публикуване от съображения за 
поверителност.

(12) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус на системата, така че 
всички участници на пазара да могат да 
преценят цялостната ситуация на 
търсенето и предлагането и да открият 
причини за движението на цените на 
едро. Това включва по-прецизна 
информация за търсенето и 
предлагането, капацитета на мрежата, 
потоци и поддръжка, балансиране, 
наличност и използване на хранилища, 
доколкото това не засяга уредено със 
закон право на търговска тайна.

Or. de

Обосновка

Das Recht eines jeden Transport- und Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner 
Daten (z. B. seiner Transportmengen) darf nicht in einer Art und Weise beschränkt werden, 
dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf dem Handelsmarkt gezogen werden können. Die 
Weitergabe von wirtschaftlich sensiblen Informationen von Netznutzern an andere Händler/ 
Wettbewerber könnte es diesen Marktakteuren ermöglichen, Liefer- und Verkaufspositionen 
nach zu verfolgen. Aus diesem Grund sollte die bestehende sog. 3-Minus-Regel (VO 
1775/2005 Art. 6 Abs. 5) erhalten bleiben.
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Изменение 55
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус на системата, така че 
всички участници на пазара да могат да 
преценят цялостната ситуация на 
търсенето и предлагането и да открият 
причини за движението на цените на 
едро. Това включва по-прецизна 
информация за търсенето и 
предлагането, капацитета на мрежата, 
потоци и поддръжка, балансиране, 
наличност и използване на хранилища. 
Значението на тази информация за 
функционирането на пазара изисква да 
бъдат премахнати ограниченията за 
публикуване от съображения за 
поверителност.

(12) Необходим е равен достъп до 
информация по отношение на 
физическия статус на системата, така че 
всички участници на пазара да могат да 
преценят цялостната ситуация на 
търсенето и предлагането и да открият 
причини за движението на цените на 
едро. Това включва по-прецизна 
информация за съвкупното търсене и 
предлагане, капацитета на мрежата, 
потоци и поддръжка, балансиране, 
наличност и използване на хранилища. 
Значението на тази съвкупна
информация за функционирането на 
пазара изисква частично да бъдат 
премахнати ограниченията за 
публикуване от съображения за 
поверителност където е целесъобразно, 
без да се засяга поверителността на 
индивидуалните потребителски 
профили.

Or. en

Обосновка

There has to be a clear balance between transparency and commercial confidentiality 
requirements.
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Изменение 56
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се увеличи доверието в 
пазара, неговите участници трябва да 
бъдат сигурни, че неправомерното 
поведение може да бъде наказвано. На 
компетентните органи следва да бъде 
дадена възможността ефективно да 
проучват обвиненията в злоупотреба с 
пазара. Ето защо е необходимо 
компетентните органи да имат достъп 
до данни, които дават информация за 
взетите от предприятията за доставка 
оперативни решения. При пазара на газ 
всички тези решения се съобщават на 
операторите на системи под формата на 
запазване на капацитет, обявявания и 
реализирани потоци. Операторите на 
системи следва да предоставят достъп 
до тази информация на компетентните 
органи за определен период от време.

(13) За да се увеличи доверието в 
пазара, неговите участници трябва да 
бъдат сигурни, че неправомерното 
поведение може да бъде наказвано. На 
компетентните органи следва да бъде 
дадена възможността ефективно да 
проучват обвиненията в злоупотреба с 
пазара. Ето защо е необходимо 
компетентните органи да имат достъп 
до данни, които дават информация за 
взетите от предприятията за доставка 
оперативни решения. При пазара на газ 
всички тези решения се съобщават на 
операторите на системи под формата на 
запазване на капацитет, обявявания и 
реализирани потоци. Операторите на 
системи следва да предоставят достъп 
до тази информация на компетентните 
органи за период от пет години.

Or. ro

Обосновка

Pentru concordanta cu Articolul 6b, paragraful 1.

Изменение 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно. Ето 

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно.
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защо правилата и отговорностите, 
които управляват снабдителната 
верига, трябва да бъдат известни на 
всички пазарни субекти и те трябва 
да бъдат хармонизирани, за да се 
задълбочи интеграцията на пазара на 
Общността.

Or. de

Обосновка

Diese Vorschrift greift in die Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten ein und sollte daher 
gestrichen werden.

Изменение 58
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно. Ето 
защо правилата и отговорностите, 
които управляват снабдителната 
верига, трябва да бъдат известни на 
всички пазарни субекти и те трябва 
да бъдат хармонизирани, за да се 
задълбочи интеграцията на пазара на 
Общността.

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно.

Or. de

Обосновка

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 3 Abs. 7 der Gasbinnenmarktrichtlinie.
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Изменение 59
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Достъпът до складови съоръжения 
за газ и до съоръжения за втечнен 
природен газ не е достатъчен и 
следователно разпоредбите трябва да 
бъдат подобрени. При наблюдението 
на Европейската група на регулаторите 
на електроенергия и природен газ 
(ERGEG) се стигна до заключението, че 
доброволните насоки за добри практики 
на операторите на системи за 
съхранение при даване на достъп на 
трети страни, които са били одобрени от 
всички участници в Мадридския форум, 
не се прилагат достатъчно стриктно и 
трябва да бъдат направени 
задължителни.

(15) Достъпът до складови съоръжения 
за газ и до съоръжения за втечнен 
природен газ в някои държави-членки 
не е достатъчен и следователно 
транспонирането на 
съществуващите разпоредби трябва да 
бъде подобрено. При наблюдението на 
Европейската група на регулаторите на 
електроенергия и природен газ (ERGEG) 
се стигна до заключението, че 
доброволните насоки за добри практики 
на операторите на системи за 
съхранение при даване на достъп на 
трети страни, които са били одобрени от 
всички участници в Мадридския форум, 
отчасти не се прилагат достатъчно 
стриктно и трябва да бъдат направени 
задължителни. Въпреки че 
междувременно доброволните насоки 
са транспонирани почти напълно в 
европейски мащаб, превръщането им 
в законодателен акт ще повиши 
доверието на участниците на пазара 
в недискриминационния достъп до 
складови съоръжения.

Or. de

Обосновка

Die freiwilligen Leitlinien für die gute Praxis in Bezug auf den Netzzugang Dritter für 
Betreiber von Speicheranlagen werden mittlerweile in vielen Mitgliedstaaten umgesetzt. Die 
Marktteilnehmer haben aber bislang nur geringes Vertrauen in diesen faktisch 
funktionierenden Speicherzugang entwickelt. Die Verrechtlichung dieser Regeln wirkt 
insofern als vertrauensbildende Maßnahme.
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Изменение 60
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Достъпът до складови съоръжения 
за газ и до съоръжения за втечнен 
природен газ не е достатъчен и 
следователно разпоредбите трябва да 
бъдат подобрени. При наблюдението на 
Европейската група на регулаторите на 
електроенергия и природен газ (ERGEG) 
се стигна до заключението, че 
доброволните насоки за добри практики 
на операторите на системи за 
съхранение при даване на достъп на 
трети страни, които са били одобрени от 
всички участници в Мадридския форум, 
не се прилагат достатъчно стриктно и 
трябва да бъдат направени 
задължителни.

(15) Достъпът до складови съоръжения 
за газ и до съоръжения за втечнен
природен газ не е достатъчен и 
следователно разпоредбите трябва да 
бъдат подобрени. При наблюдението на 
Европейската група на регулаторите на 
електроенергия и природен газ (ERGEG) 
се стигна до заключението, че 
доброволните насоки за добри практики 
на операторите на системи за 
съхранение при даване на достъп на 
трети страни, които са били одобрени от 
всички участници в Мадридския форум, 
не се прилагат достатъчно стриктно и 
трябва да бъдат направени 
задължителни. Също така са 
необходими строги и хармонизирани 
условия за достъп за всички 
съоръжения за втечнен природен газ.

Or. en

Обосновка

In the case of exempted LNG plants, this recital would be limited by the extent of the 
exemption.

Изменение 61
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Що се отнася до Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005, на Комисията по-
специално следва да бъде 

заличава се
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предоставено правото да приема 
насоките, които са необходими за 
осигуряването на минималната 
степен на хармонизация, нужна за 
постигането на целта на настоящия 
регламент. Тъй като това са мерки 
от общ характер, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005 и за 
допълнение на Регламент (ЕО) № 
1775/2005 с нови несъществени 
елементи, те следва да бъдат приети 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Изменение 62
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В целия текст думите „преносна 
система“ се заменят с „основна 
инфраструктура“.

Or. en
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Обосновка

According to the spirit of the Gas Directive 2003/55/CE and to the new European 
Commission's proposal, it should not be difficult to say that LNG terminals and underground 
storages are not part of the upstream but for the midstream. It is in the same way as 
transmission network and therefore they should receive the same treatment. Thus, the use of 
“Gas Basic Infrastructures” concept is easily applicable for the three types of infrastructures 
and facilitate the understanding to all the stakeholders.

Изменение 63
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно, както 
и на добре функциониращ и прозрачен 
пазар на едро; той предоставя 
механизми за хармонизиране на тези 
правила, за да се направят възможни 
трансграничната търговия и 
доставките на газ за потребители на 
дребно.

в) улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен пазар на 
едро; той предоставя механизми за 
хармонизиране на тези правила, за да се 
направи възможна трансграничната 
търговия.

Or. en

Обосновка

The objective of cross border retail markets is not necessary for the development of well 
functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the focus of 
this Regulation. The implications of such a regulatory objective would need to be fully 
assessed, and the costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be 
significant stranded costs, outweighing the benefits.
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Изменение 64
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно, както и 
на добре функциониращ и прозрачен 
пазар на едро; той предоставя 
механизми за хармонизиране на тези 
правила, за да се направят възможни 
трансграничната търговия и доставките 
на газ за потребители на дребно.

в) улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно, както и 
на добре функциониращ и прозрачен 
пазар на едро; той предоставя 
механизми за хармонизиране на 
правилата за достъп до мрежата, за 
да се направят възможни 
трансграничната търговия и доставките 
на газ за потребители на дребно.

Or. de

Обосновка

Die Festlegung der Tarife und ihrer Berechnungsgrundlagen sollte alleinige Aufgabe der 
nationalen Regulierungsbehörden bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die in Art. 
1a formulierte Forderung nach Berücksichtigung der Besonderheiten nationaler und 
regionaler Märkte erfüllt wird.

Изменение 65
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 1 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целите, посочени в първата алинея, 
включват определянето на 
хармонизирани принципи за тарифи 
за достъп до мрежата или 
методологиите за тяхното 
изчисляване, установяване на услуги 

Целите, посочени в първата алинея, 
включват хармонизирани принципи за 
разпределение на капацитет, управление 
на претоварването, определяне на 
изисквания за прозрачност, правила за 
балансиране, такси при дисбаланс и 
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за достъп на трети страни и 
хармонизирани принципи за
разпределение на капацитет, управление 
на претоварването, определяне на 
изисквания за прозрачност, правила за 
балансиране, такси при дисбаланс и 
улесняване на търговията на капацитет.

улесняване на търговията на капацитет.

Or. de

Обосновка

Die Festlegung der Tarife und ihrer Berechnungsgrundlagen sollte alleinige Aufgabe der 
nationalen Regulierungsbehörden bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die in Art. 
1a formulierte Forderung nach Berücksichtigung der Besonderheiten nationaler und 
regionaler Märkte erfüllt wird.

Изменение 66
Hannes Swoboda

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a) (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

–a) в параграф 1 точка 1 се заменя със 
следния текст:
1. „Пренос“ означава транспортиране 
на природен газ през транзитни 
тръбопроводи или през мрежи от 
тръбопроводи, съставени предимно от 
тръбопроводи с високо налягане, с 
изключение на транспортирането 
през добивните тръбопроводи или
мрежи от тръбопроводи, като се 
изключват и тръбопроводите или 
тръбопроводните мрежи, които 
свързват съоръженията за 
съхранение с местната 
разпределителна система, и по 
принцип изключвайки 
транспортирането през 
тръбопроводи, използвани предимно 
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в контекста на местното
разпределение на природен газ. [...]”

Or. en

Обосновка

The current definition of “transmission” is unclear and misleading and should therefore be 
clarified.

Изменение 67
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 – параграф 1 – точка 29а и точка 29б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29a. „основна газова инфраструктура” 
означава преносна мрежа или 
съоръжение за съхранение, или 
съоръжение за втечнен природен газ;
29б. „оператор на основна газова 
инфраструктура” означава физическо 
или юридическо лице, което отговаря 
за управлението на съоръжение от 
основната газова инфраструктура.

Or. en

Изменение 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се гарантира 
оптимално управление, съгласувана 
експлоатация и стабилно техническо 
развитие на Европейската преносна 
мрежа за газ. Всеки оператор на 
преносна система продължава да носи 
отговорност за изпълнението на 
своите задължения в съответствие с 
член 8 от Директива 2003/55/EО. 
Правомощията и задачите на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ 
следователно се ограничават до тези 
дейности на операторите на 
преносни системи, които изискват 
координиране и хармонизация на 
целия вътрешен пазар на газ.

Or. en

Обосновка

The crucial objective of creating ENTSOG is to ensure the development of an EU gas grid 
that ensures that there are no barriers to coordinated operation of gas networks. It is also 
crucial to set a boundary on the responsibilities of ENTSOG that is linked primarily to their 
legislative duties.

Изменение 69
Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички оператори на преносни системи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се гарантира 

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

оптимално управление, съгласувана 
експлоатация и стабилно техническо 
развитие на Европейската преносна 
мрежа за газ и да се подпомогнат 
трансграничната търговия и добре 
функциониращите пазари.

Or. en

Обосновка

Strengthening regional cooperation and the set up of ENTSO is an important improvement of 
the cooperation between TSOs. Beyond the current proposal, efficient real-time cooperation 
between TSOs across the European grid is necessary to remove all barriers for cross border 
trading, to integrate enormous volumes of power and to deal with incidents efficiently (see 
Germany and Italy).

Изменение 70
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички оператори на преносни системи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се гарантира 
оптимално управление и стабилно 
техническо развитие на Европейската 
преносна мрежа за газ. Никой оператор 
на преносна система не може да бъде 
възпрепятстван да участва 
съвместно в рамките на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ.

Or. ro
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Обосновка

Este esential ca toti operatorii de sisteme de transport sa participe la aceasta cooperare, 
indiferent de dimensiunea, locatia sau acoperirea la nivelul teritoriului EU.

Изменение 71
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всички оператори на преносни системи 
си сътрудничат на общностно ниво 
посредством създаване на Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, за да се гарантира 
оптимално управление и стабилно 
техническо развитие на Европейската 
преносна мрежа за газ и да се насърчи 
завършването на вътрешния пазар на 
газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 72
Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

преносни системи на газ предават на 
Комисията и на Агенцията 
проектоустава, списъка с предлагани 
членове и проекта на процедурен 
правилник на бъдещата Европейска 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 73
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.
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Изменение 74
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 76
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Създава се Европейска мрежа от 
потребители на преносни системи на 
газ с цел подходящо 
представителство и консултации на 
потребителите на мрежите. 

Or. de

Обосновка

Vor dem Hintergrund, dass es die Pflicht der Regulatoren ist, einen nicht diskriminierten 
Markt zu gewährleisten, ist es überraschend, dass das 3. Binnenmarktpaket keine 
Bestimmungen für eine angemessene Vertretung der Netznutzer enthält. Netznutzer sind den 
Entwicklungen der europäischen Märkte ausgesetzt. Die Meinung der Netznutzer müssen 
gleichwertig mit denen der Netzbetreiber sein: Netznutzer sollten durch eine offizielle 
Institution vertreten werden, damit sie effektiv und formalisiert zum Konsultationsprozess 
beitragen können.
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Изменение 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест седмици след 
получаването им, Агенцията дава на 
Комисията становището си относно 
проектоустава, списъка с членове и 
проекта на процедурен правилник. 

2. В рамките на шест седмици след 
получаването им, Агенцията, след като 
се е консултирала с потребителите и 
клиентите на системата, дава на 
Комисията становището си относно 
проектоустава, списъка с членове и 
проекта на процедурен правилник. 

Or. en

Обосновка

The Agency should allow system users and customers (as defined in the Directive) the 
opportunity to submit their views on the statutes, members and rules of procedure for the 
ENTSOG as they will be well placed to identify whether the arrangements will underpin the 
development of an effective and efficient market.

Изменение 78
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б– параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При разработването на кодексите 
се провеждат консултации с 
Европейската мрежа от 
потребители на преносни системи на 
газ.

Or. de
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Обосновка

Vor dem Hintergrund, dass es die Pflicht der Regulatoren ist, einen nicht diskriminierten 
Markt zu gewährleisten, ist es überraschend, dass das 3. Binnenmarktpaket keine 
Bestimmungen für eine angemessene Vertretung der Netznutzer enthält. Netznutzer sind den 
Entwicklungen der europäischen Märkte ausgesetzt. Die Meinung der Netznutzer müssen 
gleichwertig mit denen der Netzbetreiber sein: Netznutzer sollten durch eine offizielle 
Institution vertreten werden, damit sie effektiv und formalisiert zum Konsultationsprozess 
beitragen können.

Изменение 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията дава становището си 
върху проектоустава, списъка с членове 
и проекта на процедурен правилник в 
рамките на 3 месеца от получаване на 
становището на Агенцията.

3. Вземайки предвид становището на 
Агенцията, предоставено в 
съответствие с параграф 2, 
Комисията дава становището си върху 
проектоустава, списъка с членове и 
проекта на процедурен правилник в 
рамките на 3 месеца от получаване на 
становището на Агенцията.

Or. en

Обосновка

The Commission should - through the opinion expressed by the Agency - take account of the 
views expressed by system users and customers to the Agency in deciding on the statutes, 
members and rules of procedure for the ENTSOG.
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Изменение 80
Атанас Папаризов, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) технически и пазарни кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

a) становища и препоръки относно 
проектонасоки  и проекти на кодекси, 
посочени в член 2д;

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 81
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ изготвя и 
предава на Агенцията за одобрение, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 2д,  във връзка с 
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член X от Регламент (EО) № … за 
създаване на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори:

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

а) проекти на технически кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма на 
основата на приоритетите, 
определени от Агенцията;

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 82
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ изготвя и 
предава на Агенцията за одобрение, в 
съответствие с процедурата, 
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предвидена в член 2д, във връзка с член 
X от Регламент (EО) № … за 
създаване на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори:

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

а) проекти на технически кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма на 
основата на приоритетите, 
определени от Агенцията;

д) годишен отчет; д) годишен отчет;

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

Or. en

Обосновка

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO. 
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Изменение 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ изготвя и 
предава на Агенцията за одобрение, в 
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съответствие с процедурата, 
предвидена в член 2д, във връзка с член 
X от Регламент (EО) № … за 
създаване на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори:

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

а) проекти на технически кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години, включително 
прогноза за управлението на 
търсенето;

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

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

Or. en

Обосновка

The ENTSOG should propose to the Agency for its approval after extensive consultations in 
particular the technical codes, the 10-year investment plan and the work programme. The 
demand side is as important as the supply side when establishing an investment plan.

Изменение 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ приема, в 
сътрудничество с участниците на 
пазара и потребителите на мрежи:
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а) технически и пазарни кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

а) отнасящи се до мрежата 
технически и пазарни кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план за 
развитие на мрежата на всеки три
години;

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

д) годишен отчет; д) годишен отчет;
е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

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

Or. de

Обосновка

Das Netz der Fernleitungsbetreiber sollte die Marktteilnehmer und die Netznutzer bei ihrer 
Arbeit so weit wie möglich einbinden. Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung 
im Dreijahresrhythmus soll dazu dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen 
ohne unnötige Bürokratie zu erzeugen. Mit der Ergänzung von Punkt f a soll dem Problem 
Rechnung getragen werden, dass der grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund 
unterschiedlicher nationaler Regelungen im Bereich der Genehmigungsverfahren behindert 
wird. Hier für ist ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.
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Изменение 85
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ приема, в 
тясно сътрудничество с 
Европейската мрежа от 
потребители на преносни системи на 
газ:

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

а) отнасящи се до мрежата 
технически и пазарни кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен план за развитие на 
мрежата на всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма;
д) годишен отчет; д) годишен отчет;

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

Or. de

Обосновка

Da die Marktteilnehmer von technischen Kodizes und Markkodizes am meisten betroffen sind, 
müssen sie in den Prozess mit einbezogen werden. Der Netzentwicklungsplan ist dafür 
bestimmt, Kapazität, Prognosen bezüglich Angebot und Nachfrage sowie mögliche 
Kapazitätsengpässe aufzuzeigen. Konkrete Investitionen liegen im Aufgabenbereich der 
Fernleitungsnetzbetreiber. Dies entspricht Artikel 24c (f) der geänderten Gasrichtlinie 
(2003/55).
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Изменение 86
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ приема и 
предоставя за одобрение от 
Агенцията, съгласно процедурата, 
определена в член 2д и член 6, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) №... за 
създаване на Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори:

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

а) проекти на технически кодекси в 
областите, споменати в параграф 3;

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

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

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

г) годишна работна програма; г) годишна работна програма;
д) годишен отчет; д) годишен отчет;

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

е) годишна лятна и зимна прогноза за 
доставките.

Or. it

Обосновка

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG  regoli i principii generali cui i 
TSO nazionale devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.
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Изменение 87
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1 – уводна фраза

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ формулира:

Or. de

Обосновка

Die Netzbetreiber sind an die Vorgaben der nationalen Regulierungsbehörden gebunden. Das 
Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann daher keine für einzelne Mitglieder 
verbindlichen Beschlüsse fassen. Das Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann 
jedoch unverbindliche Kodizes formulieren sowie Zehnjahresinvestitionspläne entwerfen.

Изменение 88
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 10-годишен инвестиционен план на 
всеки две години;

в) 10-годишен план за развитие на 
мрежата, на всеки две години, 
представляващ основата за 
отделните процедури по извършване 
на оценки и разпределяне на 
мощности, които оценяват реалното 
търсене на пазара;

Or. en

Обосновка

The network development plan is to detail capacity, supply and demand forecasts, and identify 
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potential capacity mismatches and bottlenecks. Specific investment is in the remit of 
individual TSOs and must be based on actual market demand identified by open season 
procedures.

Изменение 89
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) насоките относно координацията 
на техническото сътрудничество 
между операторите на преносни 
системи и операторите на преносни 
системи от трети държави;

Or. lt

Обосновка

Reglamentas nenumato, kas parengs gaires bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

Изменение 90
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За да се постигнат посочените в 
член 2а цели, Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
приема:

Or. en
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Обосновка

In order to clarify the scope of the Codes, it must be established that Codes are adopted to 
promote market integration.

Изменение 91
Атанас Папаризов, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на кодексите, създадени в 
съответствие с член 2дб, план за 
координиране на експлоатацията на 
мрежата и научноизследователски и 
развойни дейности, които следва да 
бъдат разработени през тази година, 
както и примерна програма.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни 
кодекси, отнасящи се до мрежата, 
план за координиране на 
експлоатацията на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

Or. de

Обосновка

Verdeutlichung, dass sich die Aufgaben lediglich auf netzbezogene Aspekte beziehen.

Изменение 93
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Es muss klargestellt werden, dass Fernleitungsnetzbetreiber nur für das Netzgeschäft 
zuständig sind. ENTSO kann Regeln für den Handel mit Kapazitäten festsetzen, jedoch nicht 
für den Gashandel. Was im Zusammenhang mit Gasnetzen unter Energieeffizienz verstanden 
werden soll, ist unklar.
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Изменение 94
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 95
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за координиране на 
експлоатацията на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 

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

разработени през тази година, както и 
примерна програма.

Or. it

Обосновка

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG  regoli i principii generali cui i 
TSO nazionale devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati 
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.

Изменение 96
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

ACER should approve the annual work programme of ENTSO which should be based on 
priorities set by ACER following discussion with ENTSO and consultation with the other 
stakeholders. As far as the other acts referred to in paragraph 1of Article 2c  need approval, 
the same process should apply accordingly. Pursuing a different approach could endanger a 
truly competitive EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-
regulated.
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Изменение 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 98
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни 
кодекси, план за координиране на 
експлоатацията на мрежата и 
научноизследователски и развойни
дейности, които следва да бъдат 
разработени през тази година, както и 
примерна програма. В срок до три 
месеца от получаването на проекта 
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на годишна работна програма 
Комисията взема решение за 
одобряване на годишната работна 
програма. Този период започва да тече 
в деня след получаването на проекта 
на годишна работна програма.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 99
Атанас Папаризов, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) правила за сигурност и 
надеждност;
б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;
в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;
г) правила за оперативна 
съвместимост;
д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;
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е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;
ж) правила за търгуване;
з) правила за прозрачност;
и) правила за балансиране, 
включително правила за процедури по 
обявяване на добитото количество, 
правила за такси при дисбаланс и 
правила за оперативно балансиране 
между системите на операторите на 
преносни системи;
й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране;
к) енергийна ефективност по 
отношение на мрежите на газ.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

б) свързване на мрежата;
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в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;

в) обмен на информация;

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

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

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

е) разпределение на трансграничен 
капацитет;

ж) правила за търгуване;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност;

и) правила за балансиране, 
включително правила за процедури по 
обявяване на добитото количество, 
правила за такси при дисбаланс и 
правила за оперативно балансиране 
между системите на операторите на 
преносни системи;
й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране;
к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

з) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси покриват следните области, в 

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

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

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност 
на енергийните мрежи;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

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

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

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

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

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

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

ж) правила за търгуване; ж) правила за търгуване с капацитети;

з) правила за прозрачност; з) правила за прозрачност, отнасящи се 
до мрежата;

и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. de

Обосновка

Verdeutlichung, dass sich die  Aufgaben des Netzes der Fernleitungsbetreiber auf 
netzbezogene Aspekte beziehen.
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Изменение 102
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) правила за сигурност и надеждност; а) правила за сигурност и надеждност 
на енергийните мрежи;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

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

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

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

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

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

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

ж) правила за търгуване; ж) правила за търгуване с капацитети;

з) правила за прозрачност; з) правила за прозрачност, отнасящи се 
до мрежата;

и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. de
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Обосновка

Eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber 
auf netzspezifische Aspekte ist erforderlich. Insbesondere die Verabschiedung von Vorgaben 
für den Großhandel und die dort zu beachtende Transparenz sind nicht sachgerecht; diese 
sollten durch die Agentur in enger Konsultation mit den Marktteilnehmern erarbeitet werden. 
Vgl. im übrigen Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 15 Abs. 4.

Изменение 103
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

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

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

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

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

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

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

ж) правила за търгуване;
з) правила за прозрачност; з) правила за прозрачност;
и) правила за балансиране, 
включително правила за процедури по 
обявяване на добитото количество, 
правила за такси при дисбаланс и
правила за оперативно балансиране 
между системите на операторите на 

и) правила за оперативно балансиране 
между системите на операторите на 
преносни системи;
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преносни системи;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране;
к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. it

Обосновка

L'ENTSOG è un corpo tecnico che non può dettare le regole del mercato, sostituendosi alle 
autorità regolatrici nazionali. In particolare si ritiene che ENTSOG non dovrebbe avere le 
competenze per la definizione dei codici del mercato. Inoltre, in relazione ai codici tecnici, è 
sufficiente, al fine di armonizzare il sistema, che l'ENTSOG regoli i principi generali cui i 
TSO nazionali devono adeguarsi. I TSO nazionali devono poter regolare i codici dettagliati 
secondo le caratteristiche di ogni mercato nazionale.

Изменение 104
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

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

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

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

д) оперативни процедури при аварийни 
ситуации;

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
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претоварването; претоварването;
ж) правила за търгуване;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност;
и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

з) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

и) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

й) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. en

Обосновка

The cooperation of TSOs should be limited to “network issues”. It is not appropriate for 
TSOs to prepare market codes. The cooperation of TSOs should be limited to “network 
issues”. It is not appropriate for TSOs to prepare market codes and “rules for trading”. 
Transmission System Operators are not competent to issue market codes. Market codes have 
commercial impact on consumers. TSOs are market actors therefore they can not be at the 
same time players and referees.

Изменение 105
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

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

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

д) оперативни процедури при аварийни
ситуации;

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

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

ж) правила за търгуване;
з) правила за прозрачност; ж) правила за прозрачност;

и) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

з) правила за балансиране, включително 
правила за процедури по обявяване на 
добитото количество, правила за такси 
при дисбаланс и правила за оперативно 
балансиране между системите на 
операторите на преносни системи;

й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

и) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за транспортиране;

к) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

й) енергийна ефективност по отношение 
на мрежите на газ.

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 106
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ наблюдава 

заличава се
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прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и включва 
резултатите от дейностите по 
наблюдение в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, буква д).

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 107
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и включва 
резултатите от дейностите по 
наблюдение в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, буква д).

заличава се

Or. en

Обосновка

The ACER should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines 
for the ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”.  For acts referred to in paragraph 1 Article 2c needing approval, the same 
procedure should apply.  Pursuing a different approach could endanger a truly competitive 
EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.
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Изменение 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и включва 
резултатите от дейностите по 
наблюдение в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, буква д).

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 109
Атанас Папаризов, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ наблюдава 
прилагането на техническите и 
пазарни кодекси и включва резултатите 
от дейностите по наблюдение в 
годишния доклад, упоменат в 
параграф 1, буква д).

4. Агенцията наблюдава прилагането 
на кодексите от страна на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ. 
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 110
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ наблюдава 
прилагането на техническите и пазарни 
кодекси и включва резултатите от 
дейностите по наблюдение в годишния 
доклад, упоменат в параграф 1, буква д).

4. Европейската мрежа от оператори на
преносни системи на газ наблюдава 
прилагането на техническите и пазарни 
кодекси, отнасящи се до мрежата, и 
включва резултатите от дейностите по 
наблюдение в годишния доклад, 
упоменат в параграф 1, буква д).

Or. de

Обосновка

Antrag dient der Klarstellung. Es soll deutlich gemacht werden, dass ENTSO sich nur um die 
netzspezifischen Angelegenheiten kümmern soll, jedoch keinen Kompetenzen für die 
Marktseite erhält. Diesen Bereich sollen vielmehr die nationalen Regulierungsbehörden 
abdecken.

Изменение 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години след одобрение от страна на 
Агенцията. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, като се вземат предвид 
складовите съоръжения и 
съоръженията за втечнен природен 
газ, разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и 
предлагането, технически и 
икономически възможности за  
реализация на проектите за 
разширяване, както и оценка на 
устойчивостта на системата. При 
изпълнението на тези задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ провежда 
консултации с доставчици, 
производители, оператори на 
системи за съхранение, оператори на 
системи за втечнен природен газ и 
съответни клиенти. Инвестиционният 
план се основава, по-конкретно, върху 
подробна прогноза за търсенето на 
природен газ за различните видове 
потребление на газ, като отопление, 
производство на електроенергия и 
промишлени процеси, както и върху 
националните инвестиционни планове и 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

An investment plan on the European level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and include storage and LNG in modelling an integrated network. 
There must be an obligation for market participants to provide all relevant data to carry out 
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the planning procedure. This includes not only the TSO but also suppliers, storage operators, 
producers and LNG operators. Roles and responsibilities have to be defined.

Изменение 112
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години след одобрение от страна на 
Агенцията. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, като се вземат предвид 
складовите съоръжения и 
съоръженията за втечнен природен 
газ, разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и 
предлагането, технически и 
икономически възможности за  
реализация на проектите за 
разширяване, както и оценка на 
устойчивостта на системата. 
Инвестиционният план се основава, по-
конкретно, върху националните 
инвестиционни планове, като се 
вземат предвид регионалните и 
европейските аспекти на мрежата. 
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
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effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 113
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за 
трансевропейските енергийни мрежи 
в съответствие с Решение № 
1364/2006/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета20. 
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години след одобрение от страна на 
Агенцията. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, като се вземат предвид 
складовите съоръжения и 
съоръженията за втечнен природен 
газ, разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и
предлагането, технически и 
икономически възможности за  
реализация на проектите за 
разширяване, както и оценка на 
устойчивостта на системата. 
Инвестиционният план се основава, по-
конкретно, върху националните 
инвестиционни планове, като се 
вземат предвид регионалните и 
европейските аспекти на мрежата. 
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. en
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Обосновка

Should make a general reference to the regional and European aspects rather than to to the 
Guidelines for Trans-European energy networks in accordance with Decision No 
1364/2006/EC. Reference to Guidelines in their present form, content and purpose have no 
relevance here. The 10-year network plan shall be seen as a substitute for TEN-GL in future. 
Investment planning at the EU level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and should include storage and LNG.

Изменение 114
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава върху:

a) националните инвестиционни 
планове и

б) Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.
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По отношение на трансграничните 
междусистемни връзки, той се 
основава на:
a) предложенията на потребителите 
на мрежата, в т.ч. търговци, и/или
б) предложенията на други 
инвеститори, различни от 
операторите на преносни системи, 
съществуващи в страните, които 
предстои да бъдат свързани със 
системата.
От националните регулаторни органи 
се изисква да представят 
становището си по отношение на 
всички тези предложения, които не 
са включени в национални планове.
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети, до които имат достъп 
трети страни.
10-годишният инвестиционен план не 
се приема, преди Агенцията да е дала 
положително становище, като той 
трябва да отговаря на изискванията 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

The definition of the 10-year plan should not be limited to the initiative of existing TSOs 
which may be conditioned by their viewpoint as transmission companies or by the frequent 
fact of being part of a vertically integrated company. Network users as well as other possible 
investors should also be taken into account.

Изменение 115
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5.  Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен план за развитие на мрежата 
веднъж на всеки две години. Този план 
отговаря на следните условия:

a) включва моделиране на 
интегрираната мрежа, разработване на 
сценарии, доклад за адекватността на 
търсенето и предлагането и оценка на 
устойчивостта на системата;
б) основава се върху националните 
планове за развитие на мрежата и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета;
в) открива пропуските в инвестициите, 
включително пропуските по 
отношение на междусистемните 
връзки, определени от Комисията. 
Във връзка с плана се провеждат 
консултации с други заинтересовани 
страни, по-специално с потребители 
на мрежата.

Or. en
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Обосновка

The reference to the network development plan is a more accurate reflection of the expected 
process. It is to detail capacity, supply and demand forecasts, and identify potential capacity 
mismatches and bottlenecks. There should be a requirement for consultation with 
stakeholders. Specific investment is in the remit of individual TSOs and must be based on 
actual market demand identified by open season procedures.

Изменение 116
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен план за развитие 
на мрежата веднъж на всеки две години. 
Този план за развитие на мрежата 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Планът за развитие на 
мрежата се основава, по-конкретно, 
върху националните планове за 
развитие на мрежата и върху 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. 
Планът за развитие на мрежата
открива пропуски, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети. Планът за развитие на 
мрежата трябва да бъде одобрен от 
съответния национален регулаторен 
орган.

Or. de
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Обосновка

Die Netzbetreiber sind an die Vorgaben der nationalen Regulierungsbehörden gebunden. Das 
Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann daher keine für einzelne Mitglieder 
verbindlichen Beschlüsse fassen. Die Verordnung sollte die gleiche Begrifflichkeit wie die 
Gasrichtlinie verwenden. Dort wird der Begriff Netzentwicklungsplan und nicht 
Investitionsplan verwendet.

Изменение 117
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен план за развитие 
на мрежата веднъж на всеки две години.
Този план включва моделиране на 
интегрираната мрежа, разработване на 
сценарии, доклад за адекватността на 
търсенето и предлагането и оценка на 
устойчивостта на системата. Планът за 
развитие на мрежата се основава, по-
конкретно, върху националните планове 
за развитие на мрежата и върху 
Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. 
Планът за развитие на мрежата
открива пропуски в инвестициите, най-
вече по отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. de

Обосновка

Der Netzentwicklungsplan ist dafür bestimmt, Kapazität, Prognosen bezüglich Angebot und 
Nachfrage sowie mögliche Kapazitätsengpässe aufzuzeigen. Konkrete Investitionen liegen im 
Aufgabenbereich der Fernleitungsnetzbetreiber. Dies entspricht Artikel 24c (f) der 
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geänderten Gasrichtlinie (2003/55).

Изменение 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен план 
на мрежата веднъж на всеки три години.
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.
Инвестиционният план открива пропуски 
в инвестициите, най-вече по отношение 
на трансграничните капацитети. Като
приложение към инвестиционния план 
се добавя схема на пречките пред 
изграждането на трансгранична 
мрежа въз основа на различаващи се 
процедури по издаване на одобрение или 
на различни практики при издаване на 
одобрение. 

Or. de

Обосновка

Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung im Dreijahresrhythmus soll dazu 
dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen ohne unnötige Bürokratie zu 
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erzeugen. Ferner sollte dem Problem Rechnung getragen werden, dass der 
grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler Regelungen im 
Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen Lösungen zu 
entwickeln oder durch das Herausstellen von "best practice" Verbesserungen zu erzielen, ist 
ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Изменение 119
Danutė Budreikaitė

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. 
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети, като се обръща 
приоритетно внимание на 
развиващите се връзки между 
„енергийните острови“ на ЕС и 
газовите мрежи на ЕС.

Or. lt
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Обосновка

Jungčių "energijos salų" sujungimui su ES dujų tinklais įtraukimas į Transeuropinių 
energetikos tinklų ypatingos svarbos prioritetinį sąrašą leis per regioninį bendradarbiavimą 
sukurti ES dujų vidaus rinką, įgyvendinti reglamentą dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų (1775/2005)  ir užtikrins dujų tiekimo saugumą ES valstybėms.

Изменение 120
Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план 
открива пропуски в инвестициите, най-
вече по отношение на трансграничните 
капацитети.

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план 
открива пропуски в инвестициите, най-
вече по отношение на трансграничните 
капацитети, като включва инвестиции 
в междусистемни връзки и в друга 
инфраструктура, необходима за 
ефективната търговска дейност и 
конкуренция, както и за гарантиране 
сигурността на доставките.
Операторите на преносни системи 
полагат всички необходими усилия, в 
границите на разумното, с цел 
изпълнение на приетия 
инвестиционен план.

Or. en
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Обосновка

There is a clear need for TSOs to construct the infrastructure identified in the investment plan 
(interconnection, gas quality conversion etc) as necessary to permit effective trading and 
competition and to contribute to security of supply. The national regulatory authority has an 
explicit obligation under Art 24b to ensure that network operators have adequate incentives 
to increase efficiency and foster market integration.

Изменение 121
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ публикува 10-
годишен общностен инвестиционен 
план на мрежата веднъж на всеки две 
години. Този инвестиционен план 
включва моделиране на интегрираната 
мрежа, разработване на сценарии, 
доклад за адекватността на търсенето и 
предлагането и оценка на устойчивостта 
на системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. 
Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети, като включва инвестиции 
в междусистемни връзки и в друга 
инфраструктура, необходима за 
ефективната търговска дейност и 
конкуренция, както и за да се 
допринесе за сигурността на 
доставките.
Операторите на преносни системи 
полагат всички необходими усилия, в 
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границите на разумното, с цел 
изпълнение на приетия 
инвестиционен план.

Or. en

Обосновка

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan (interconnection, gas quality conversion etc) as necessary to permit 
effective trading and competition and to contribute to security of supply. The national 
regulatory authority has an explicit obligation under Art 24b to ensure that network 
operators have adequate incentives to increase efficiency and foster market integration.

Изменение 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Инвестиционният план открива 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничния 
капацитет за пренос. По отношение 
на откритите пропуски в 
инвестициите, Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на газ определя конкретни 
инвестиционни проекти, които 
решават по най-добрия начин 
проблема с пропуските в 
инвестициите. За всеки 
инвестиционен проект се извършва 
подробно проучване на техническите 
и търговски възможности за 
неговата реализация, като това 
проучване се предава на Агенцията.
Всички съответни предприятия в 
областта на природния газ, 
включително, но без изброяването да 
има изчерпателен характер,
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оператори на преносни системи, 
оператори на системи за втечнен 
природен газ, оператори на системи 
за съхранение, оператори на 
разпределителни системи, 
предприятия, извършващи доставки, 
търговци, производители и 
съответни клиенти, в рамките на 
разумен срок предоставят на 
разположение на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, при писмено искане за 
това, данните, необходими за 
изготвянето на 10-годишния 
инвестиционен план, особено по 
отношение на извършването на 
оценка на съществуващите и 
потенциалните участъци с 
недостатъчен капацитет.
Агенцията преглежда и одобрява 10-
годишния инвестиционен план и 
предложените инвестиционни 
проекти. Въз основа на одобрения 10-
годишен инвестиционен план 
операторите на преносни системи 
изпълняват определените 
инвестиционни проекти. В случай че 
оператор на преносна  система не 
удовлетвори нуждите от инвестиции 
в рамките на разумен период от 
време, Агенцията може да започне 
тръжна процедура за въпросната 
инвестиция.

Or. en

Обосновка

An investment plan on the European level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and include storage and LNG in modelling an integrated network. 
There must be an obligation for market participants to provide all relevant data to carry out 
the planning procedure. This includes not only TSO but also suppliers, storage operators, 
producers and LNG operators. The planning procedure should include a technical and 
economical feasibility study of expansion projects.
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Изменение 123
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ съветва 
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Изменение 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ съветва 
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

заличава се

Or. en
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Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the
text to the new procedure.

Изменение 125
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ съветва 
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

Paragraph 6 would give the TSOs a direct advisory role to the Commission in proposing the 
adoption of guidelines. The advisory role to the Commission should be entrusted to the 
Agency. The difference between the role and powers of regulators and the regulated industry 
should be clearly reflected at EU level and therefore it is not appropriate that the regulated 
industry advises the Commission.

Изменение 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ съветва 

заличава се
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Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 127
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ съветва
Комисията относно приемането на 
насоки, както е описано в член 9.

6. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ съветва
Комисията, със съдействието на 
Европейската мрежа от 
потребители на преносни системи на 
газ, относно приемането на насоки, 
както е описано в член 9.

Or. de

Обосновка

ENTSO/ENTSUG ist generell zu konsultieren.

Изменение 128
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ съветва Комисията 
относно приемането на насоки, както е 
описано в член 9.

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ съветва Комисията 
относно изменението на насоки, както 
е описано в член 9.

Or. de

Обосновка

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen.

Изменение 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ съветва Комисията 
относно приемането на насоки, както е 
описано в член 9.

6. По молба на Комисията Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ съветва Комисията 
относно изменението на насоки, както 
е описано в член 9.

Or. de

Обосновка

Anpassung der Regelung an die für Artikel 9 vorgeschlagenen Änderungen.
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Изменение 130
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
член 2 г - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наблюдаване от Агенцията Наблюдаване от Агенцията и Комисията

Or. en

Изменение 131
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Агенцията одобрява документите, 
предвидени в член 2в, параграф 1, 
букви а) - е) и подготвени от 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ.

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

Агенцията  осъществява наблюдение 
на изпълнението на техническите 
кодекси, на 10-годишния 
инвестиционен план и на годишната 
работна програма и включва 
резултатите от дейностите си по 
осъществяване на наблюдението в 
годишния си доклад. В случаи, че 
операторите на преносни системи не 
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спазват изискванията на 
техническите кодекси, 10-годишният 
инвестиционен план или годишната 
работна програма на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, Агенцията 
предоставя информация на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Investors need a clear and stable regulatory framework. For this reason, it is important that 
the draft technical codes and rules, the 10-year investment plan and the annual work 
programme are subject to approval of ACER and are developed free from commercial 
interference. The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules 
should be done by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves.

Изменение 132
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Агенцията одобрява документите, 
предвидени в член 2в, параграф 1, 
букви а) - е) и подготвени от 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Агенцията одобрява документите, 
предвидени в член 2в, параграф 1, 
букви а) - е) и подготвени от 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. 2. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ предава на 
Агенцията становищата и 
препоръките си относно насоките и
проектите за кодекси, както и проекта 
за 10-годишен инвестиционен план и 
проекта на годишна работна програма, 
включително информацията относно 
съответните процеси на консултация.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.
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Изменение 135
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The Agency should know whether all proposals have been sufficiently examined.

Изменение 136
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

The reference to a network development plan is a more accurate reflection of the expected 
process.

Изменение 137
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че проектът на годишна работна 
програма или проектът на 10-годишен 
инвестиционен план не гарантира:

а) достатъчно равнище на 
трансгранични междусистемни 
връзки, които са налични за достъп на 
трети страни,
б) изпълнителна програма в 
съответствие със съществуващите и 
очакваните потребности или
в) недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара.

Комисията съобщава решението си 
по тези въпроси на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ и на Агенцията и 
може да изиска Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на газ да допълни или измени плана 
преди да бъде предоставен отново на 
Агенцията,



AM\717803BG.doc 83/110 PE404.707v01-00

BG

Агенцията предоставя становището 
си на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
преди да приеме 10-годишния план.  
Положително решение от страна на 
Комисията и спазване на нейните 
изисквания е необходимо условие за 
положително становище от страна 
на Агенцията по отношение на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ.
Агенцията осъществява наблюдение 
на изпълнението на 10-годишния план 
и по-специално по отношение на 
междусистемните връзки. В случаи 
на неспазване или закъснения без 
надлежно основание, Агенцията 
може да предложи на Комисията да 
се наложат санкции и да се отправи 
покана към нови инвеститори 
съобразно с насоките, разписани от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

If the additional capacity is not available for TPA, it usually favours the dominant position of 
an existing vertically integrated company. Moreover, a timing in accordance with the 
expected needs is essential for competition. Also the plan should not be adopted if the opinion 
of the Agency or the EC is not positive.

Изменение 138
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията осъществява 
наблюдение на прилагането на 
техническите кодекси, изпълнението 
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на 10-годишния инвестиционен план и 
годишната работна програма и 
включва резултатите от дейностите 
си по осъществяване на 
наблюдението в годишния си доклад.  
Агенцията предоставя информация 
на Комисията в случаи, че 
операторите на преносни системи не 
спазват техническите кодекси, 10-
годишния инвестиционен план и 
годишната работна програма на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 139
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията осъществява 
наблюдение на изпълнението на 10-
годишния инвестиционен план, на 
годишната работна програма и на 
техническите и пазарни кодекси и 
включва резултатите от дейностите 
по осъществяване на наблюдението в 
годишния си доклад.  Агенцията 
предоставя информация на 
Комисията в случаи, че операторите 
на преносни системи не спазват 10-
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годишния инвестиционен план, 
годишната работна програма и 
техническите и пазарни кодекси на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 140
Paul Rübig

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Агенцията наблюдава 
изпълнението от страна на 
операторите на преносни системи на 
газ на техническите кодекси, на 10-
годишния инвестиционен план и на 
годишната работна програма и 
включва резултатите от дейностите 
по наблюдение в годишния си доклад.
Агенцията информира Комисията за 
всеки случай на неспазване от страна 
на операторите на преносни системи 
на газ на техническите кодекси, на 10-
годишния инвестиционен план и на 
годишната работна програма.

Or. de
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Обосновка

Die Überwachung der Umsetzung der Kodizes und Regeln sollte Aufgabe der 
Regulierungsbehörden, d.h. der Agentur, sein und nicht von den Fernleitungsnetzbetreibern 
durchgeführt werden. Sollte sich ein Fernleitungsnetzbetreiber nicht an die technischen 
Kodizes, den Zehnjahresinvestitionsplan oder das Jahresarbeitsprogramm halten, sollte dies 
der Kommission mitgeteilt werden, die dann ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten kann. 
Oder die nationalen Regulierungsbehörden werden mit dem Recht ausgestattet, wirksame und 
abschreckende Sanktionen zu verhängen.

Изменение 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 г a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2га
Разработване на насоки

1. В срок от не повече от шест месеца 
Агенцията разработва проект за 
насоки, с които се определят основни, 
ясни и обективни принципи за 
хармонизиране на пазара и 
техническите правила.
2. В процеса на изготвяне на тези 
насоки Агенцията се консултира 
обстойно по открит и прозрачен 
начин и информира всички 
заинтересовани страни. 
3. Агенцията финализира и приема 
проекта за насоки на основата на 
консултациите. Тя оповестява всички 
получени забележки и разяснява как 
са били взети предвид при 
окончателния проект за насоки или 
обосновава тяхното отхвърляне.
4. Агенцията, по своя инициатива или 
по искане на Европейския парламент 
или на Комисията, може да инициира 
същата процедура с цел 
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актуализиране на насоките.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Разработване на технически кодекси

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

1. При приемането на насоки в 
съответствие с член 2, буква га) 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ 
разработва в срок от шест месеца 
проекти за технически кодекси, 
както е предвидено в член 2в, 
параграф 3 и в съответствие с 
принципите, залегнали в насоките.

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

2. В процеса на изработвена на тези 
кодекси Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
взема предвид техническата 
експертиза на участниците на пазара 
и им предоставя текуща информация. 

а) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ не успява 
да постигне съгласие, в рамките на 
разумен период от време, относно 

3. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ 
предоставя проектите за кодекси на 
Агенцията.
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някой технически или пазарен кодекс 
в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;
б) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;

4. Агенцията провежда обстойни, 
открити и прозрачни консултации по 
проектите за кодекси.

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

4a. На основата на консултациите 
Агенцията финализира и приема 
проектите за кодекси. Тя оповестява 
всички получени забележки и 
разяснява как са били взети предвид 
при окончателния проект за насоки 
или обосновава тяхното отхвърляне.

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

4б. По собствена инициатива на 
Агенцията или по искане на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ, може да 
се предприеме преразглеждане на 
съществуващите кодекси като се 
следва същата процедура.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Насоки и кодекси

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

1. Комисията дава мандат на 
Агенцията да разработи насоки и да 
приеме кодекси, с цел хармонизиране 
на техническите и пазарни правила с 
оглед улесняването на интеграцията 
на пазара.
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2. Агенцията дава надлежно 
обосновано становище на Комисията, 
когато счита, че:

2. Насоките и кодовете могат по-
специално да обхващат следните 
области:

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

а) правила за сигурност и 
надеждност;

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

б) правила за свързване на мрежата и 
за достъп;

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

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

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

г) правила за оперативна 
съвместимост;

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

д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;

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

е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;
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в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3.

ж) правила за трансгранични пазари в 
рамките на деня с хармонизирано 
затваряне;

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

(з) правила за търговия, гарантиращи 
по-специално разработването на 
вторични пазари за права на 
трансграничен пренос и сигурността 
на правата за пренос;

4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 9.

и) правила за прозрачност;

(й) правила за балансиране, 
включително правила за съхраняване;
(к) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;
л) енергийна ефективност по 
отношение на мрежите на газ.

Or. en

Обосновка

Guidelines and codes should facilitate the development of competitive markets and ensure 
market integration through the harmonisation of technical and market rules. These rules must
serve market interests by the optimisation of capacity allocation, the development of day-
ahead market coupling/splitting, the existence of cross-border day-ahead and intra-day 
markets etc. High-level rules and principles should first be laid down in guidelines then codes 
should provide more details.
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Изменение 144
Umberto Guidoni

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Създаване и оценка на технически 
кодекси

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

1. След консултации с всички 
заинтересовани страни съгласно член 
... от Регламент (ЕО) ... за 
създаването на Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори, Агенцията изготвя 
стратегически насоки за Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени в 
член 2в, параграф 3 и параграф 5.
Агенцията предоставя 
стратегическите насоки на 
Комисията, която може да ги приеме 
в съответсвие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.

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

В разумен срок Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на газ, изготвя проекти за кодекси в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 и проект за 10-годишен 
инвестиционен план, включен в член 
2в, параграф 5 като се основава на 
стратегическите насоки, приети от 
Комисията съгласно параграф 1.  
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ предава за 
одобрение на Агенцията проектите за 
технически кодекси и проекта за 10-
годишен инвестиционен план.

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3 не гарантира 

Агенцията одобрява проектите за 
технически кодекси и проекта за 10-
годишен инвестициионен план, 
съгласно член ... и член ... от 
Регламент ... за създаването на 
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недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;

Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори. Преди да 
одобри кодексите и проекта за 10-
годишния инвестиционен план, 
Агенцията гарантира, че подробните 
технически кодекси и проектът за 10-
годишния инвестиционен план са в 
съответствие със стратегическите 
насоки, както и че те спазват 
принципите на недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.
2. Агенцията дава надлежно обосновано 
становище на Комисията, когато счита, 
че:

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

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

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

б) операторите на преносни системи не 
прилагат някой технически кодекс в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3, така както са одорбени от 
Агенцията в съответствие с 
параграф 1, буква б).

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

3. Комисията може да приеме по 
предложение на Агенцията насоки 
относно пазарните кодекси.

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ не успява 
да постигне съгласие, в рамките на 
разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс 
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в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;
в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
съгласно член 9.

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
съгласно член 9.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 145
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията може да покани 
Европейската мрежа от оператори 

1. След провеждането на 
консултации с всички заинтересовани 
страни, съгласно член 5а от 
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на преносни системи на газ, в 
рамките на разумен период от време, 
да подготви кодекси в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3, когато 
счита, че такива кодекси са 
необходими за ефикасното 
функциониране на пазара.

Регламент (ЕО) ... за създаването на 
Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори, Агенцията 
изготвя стратегически насоки за 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3 и параграф 5. Агенцията 
предава стратегическите насоки на 
Комисията, която може да ги приеме 
в съответсвие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
13, параграф 2.
1a. В разумен срок Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ, изготвя проекти за 
кодекси в областите, изброени в член 
2в, параграф 3 и проект за 10-годишен 
инвестиционен план, включен в член 
2в, параграф 5 като се основава на 
стратегическите насоки, приети от 
Комисията съгласно параграф 1.  
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ предава за 
одобрение на Агенцията проектите за 
технически кодекси и проекта за 10-
годишен инвестиционен план.
1б. Агенцията одобрява проектите за 
технически кодекси и за 10-годишния 
инвестиционен план съгласно член Х и 
член Y от Регламент ... за 
създаването на Агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори. Преди да одобри 
кодексите и проекта за 10-годишния 
инвестиционен план, Агенцията 
гарантира, че подробните технически 
кодекси и проектът за 10-годишния 
инвестиционен план са в 
съответствие със стратегическите 
насоки, както и че те са в 
съответствие с принципите на 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара.

Or. en
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Обосновка

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO. 
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Изменение 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die Agentur und nicht die Kommission sollte das Netz der Fernleitungsbetreiber auffordern 
können, derartige Kodizes auszuarbeiten.

Изменение 147
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. След изготвяне на оценката на 
въздействието въз основа на 
консултации с Европейската мрежа
от оператори на преносни системи 
на газ / Европейската мрежа от 
потребители на преносни системи на 
газ, Агенцията дава надлежно 
обосновано становище на Комисията, 
когато счита, че:

Or. de

Обосновка

Es ist unbedingt erforderlich, dass Netznutzer und Netzbetreiber jederzeit Kenntnis haben, 
welche Meinung die Agentur zu den Vorschlägen vertritt. ACER kann nur solche 
Wettbewerbsfragen beobachten und kontrollieren, die Netzbetreiber betreffen. Andere 
Wettbewerbsfragen liegen in der Verantwortung von Kartellrechtsbehörden.

Изменение 148
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

б) Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ не успява да 

б) операторите на преносни системи не 
прилагат даден технически кодекс в 
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постигне съгласие, в рамките на разумен 
период от време, относно някой 
технически или пазарен кодекс в 
областите, изброени в член 2в, параграф 
3;

областите, изброени в член 2в, параграф 
3, така както са одорбени от 
Агенцията в съответствие с 
параграф 1б.

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

Or. en

Обосновка

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO. 
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Изменение 149
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Es ist unbedingt erforderlich, dass Netznutzer und Netzbetreiber jederzeit Kenntnis haben, 
welche Meinung die Agentur zu den Vorschlägen vertritt. ACER kann nur solche 
Wettbewerbsfragen beobachten und kontrollieren, die Netzbetreiber betreffen. Andere 
Wettbewerbsfragen liegen in der Verantwortung von Kartellrechtsbehörden.

Изменение 150
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на газ в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3 не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефикасно 
функциониране на пазара;
б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ не успява 
да постигне съгласие, в рамките на 
разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс 
в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;
в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3.
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Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Davon sollte nicht abgewichen 
werden, da es sich vorliegend um die Regelung wesentlicher Inhalte handelt. Die Regelung 
solcher Inhalte sollte weiterhin beim Gesetzgeber verbleiben.

Изменение 151
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията може да приеме по 
предложение на Агенцията насоки 
относно пазарните кодекси.

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

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ не успява 
да постигне съгласие, в рамките на 
разумен период от време, относно 
някой технически или пазарен кодекс 
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в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3;
в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

On the market codes it is proposed that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation of the Agency (paragraph 5). Transmission System Operators are operators 
of the monopoly infrastructure and are not participants in the competitive part of the market. 
Nevertheless, they have strong interests in the operation of the market rules (as they affect 
TSOs costs) and therefore should not prepare the market codes.

Изменение 152
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията приема по собствена 
инициатива или по предложение на 
Агенцията насоки в областите, изброени 
в член 2в, параграф 3, когато е 
необходимо да гарантира, че 
насоките съгласно член 2в, параграф 1 
- 3 се разгръщат в съответствие с 
целите на вътрешния пазар, когато 
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счита, че:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Durch den Änderungsantrag soll eine eindeutige Kompetenzzuordnung sichergestellt werden.

Изменение 154
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 – алинея - 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато приема насоките, Комисията 
се консултира с организациите, които 
представляват ползвателите на 
мрежи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 155
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Die in Absatz 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.
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Изменение 156
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die in Abs. 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.

Изменение 157
Herbert Reul

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Die in Abs. 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.

Изменение 158
Erika Mann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 9.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Davon sollte nicht abgewichen 
werden, da es sich es vorliegend um die Regelung wesentlicher Inhalte handelt. Die Regelung 
solcher Inhalte sollte weiterhin beim Gesetzgeber verbleiben.

Изменение 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да приема и изменя насоки 
съгласно член 9.

4. Параграф 3 не накърнява правото на 
Комисията да изменя насоки съгласно 
член 9.

Or. de
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Обосновка

Anpassung des Verordnungstextes an die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 9.

Изменение 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Ein Tätigwerden der Kommission nach Artikel 2e, Absatz 3 der Verordnung lässt darauf 
schließen, dass das Netz der Übertragungsnetzbetreiber, das mit öffentlichen Mittel finanziert 
wird, seine Aufgaben nach dieser Verordnung nicht im erforderlichen Maß erfüllt. Das 
Europäische Parlament und der Rat sollen darüber umfassend informiert werden um 
notwendige Änderungen einzuleiten.

Изменение 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2да
Разработване на пазарни кодекси

1. При приемането на насоки, в 
съответствие с член 2да, Агенцията 
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разработва в срок от не повече от 
шест месеца проекти за пазарни 
кодекси, които са в пълно 
съответствие с принципите, 
залегнали в насоките.
2. В процеса на изработване на тези 
кодекси Агенцията провежда 
обстойни, открити и прозрачни 
консултации и предоставя текуща 
информация на всички 
заинтересовани страни. 
3. На основата на консултациите 
Агенцията финализира и приема 
проектите за кодекси. Тя оповестява 
всички получени забележки и 
разяснява как са били взети предвид 
при окончателния проект за насоки 
или обосновава тяхното отхвърляне.
4. Агенцията, по собствена 
инициатива или по искане на 
Европейския парламент, може да 
инициира същата процедура с цел 
преразглеждане на съществуващите 
кодекси.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2да
Разработване на насоки

1. Комисията, след консултации с 
Агенцията, изработва годишен списък 
с приоритети като определя 
въпросите от първостепенно 
значение за развитието на 
вътрешния пазар на газ.  
2. Като взема предвид спъсъка с 
приоритети, Комисията дава мандат 
на Агенцията да разработи в срок от 
не повече от шест месеца проекти за 
насоки, с които се определят основни, 
ясни и обективни принципи за 
хармонизацията на правилата, 
разписани в член 2в.
3. В процеса на изработване на тези 
насоки Агенцията провежда 
обстойни, открити и прозрачни 
консултации и предоставя текуща 
информация на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на газ и на всички заинтересовани 
страни.
4. Агенцията финализира проекта за 
насоки на основата на резултатите 
от проведените консултации. Тя 
оповестява всички получени 
забележки, освен ако са поверителни, 
и разяснява как са били взети предвид 
при окончателния проект за насоки 
или обосновава тяхното отхвърляне.
5. Комисията предоставя проекта за 
насоки на комитета, посочен в член 
13, параграф 1, за окончателно 
приемане, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 13, 
параграф 2. 
6. Комисията, по собствена 
инициатива или по искане на 
Агенцията, може да инициира 
същата процедура с цел 
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актуализиране на насоките.

Or. en

Обосновка

To decide of the priorities for market developments, it is critical that a list of priorities be 
established by the Commission further to consultation with the Agency. As further to this list, 
guidelines should be drafted to establish key principles on the concerned issues with the view 
to harmonise the applicable rules. It is only if the list of priorities and the guidelines are 
established in a sound basis that codes could then be developed appropriately.

Изменение 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 2 д б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2дб
Разработване на кодекси

1. При приемането на насоки, в 
съответствие с член 2да, Комисията 
дава мандат на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи 
на газ да разработи в срок от шест 
месеца проекти за кодекси, които са  
в пълно съответствие с принципите, 
залегнали в насоките.
2. В процеса на изработвена на тези 
кодекси Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
взема предвид техническата 
експертиза на участниците на пазара 
и им предоставя текуща информация.
3. Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ 
предоставя проектите за кодекси на 
Агенцията.
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4. Агенцията провежда обстойни, 
открити и прозрачни консултации по 
проектите за кодекси.
5. На основата на консултациите 
Агенцията финализира и приема 
проектите. Тя оповестява всички 
получени забележки, освен ако са 
поверителни, и разяснява как са били 
взети предвид при окончателните 
проекти за кодекси или обосновава 
тяхното отхвърляне. 
6. По инициатива на Агенцията или 
по искане на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ 
съществуващите кодекси могат да се 
преразгледат като се следва същата 
процедура.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed article 2ea. It is essential that codes fully comply with the 
rules and principles established in guidelines. In addition, extensive consultation and close 
involvement of market participants to the process is critical to ensure that codes are sensible. 
Updating of already existing codes due to technological changes, improved processes, should 
follow the same process.
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