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Изменение 164
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

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

Or. en



PE404.708v01-00 4/95 AM\717804BG.doc

BG

Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party. See also the related amendments 
on Article 5a of the ACER Regulation, preamble 8, and articles 2(c) 1 of the Gas Regulation.

Изменение 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 166
Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2е заличава се
Консултации

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 167
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 е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на газ провежда 
обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-специално 
при подготвянето на техническите и 

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

програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 
включва предприятия за доставка, 
клиенти, потребители на мрежата, 
оператори на разпределителни мрежи, 
оператори на мрежи за втечнен 
природен газ и оператори на хранилища, 
включително подходящи (промишлени) 
асоциации, технически органи и 
платформи на заинтересованите лица.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 168
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ провежда 
обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-специално 
при подготвянето на техническите и 
пазарни кодекси и своята годишна 
работна програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 
включва предприятия за доставка, 
клиенти, потребители на системата, 
оператори на разпределителни системи, 
оператори на системи за втечнен 
природен газ и оператори на хранилища, 

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

системи за втечнен природен газ и 
оператори на хранилища, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересованите лица.

Or. de

Обосновка

Stärkere Betonung der Einbindung der Marktteilnehmer.

Изменение 169
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни мрежи на газ провежда 
обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-специално 
при подготвянето на правилника за 
дейността относно консултацията, 
на техническите и пазарни кодекси и 
своята годишна работна програма, 
посочена в член 2в, параграфи 1 и 3, с 
организациите, представляващи 
потребителите на мрежата.

Or. en
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Обосновка

The effectiveness of the consultation is determined by proper rules and procedures. It is also 
important that the minutes of the consultation reflect the input of all participants, as well as 
the interaction between ENTSO and the representatives of grid users. Therefore, minutes must 
be explicitly approved by the participants before they are adopted by ENTSO according to the 
provisions of article 2f (3).

Изменение 170
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При изпълнението на своите задачи 
Агенцията провежда обстойни 
консултации на ранен етап по открит и 
прозрачен начин, по-специално при 
подготвянето на техническите и пазарни 
кодекси и своята годишна работна 
програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 
включва предприятия за доставка, 
клиенти, потребители на мрежата, 
търговци, оператори на 
разпределителни мрежи, оператори на 
мрежи за втечнен природен газ и 
оператори на хранилища, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересованите лица.

Освен това, когато подобна 
консултация касае въпроси, засягащи 
продажбите, търговията или преноса 
на газ  между операторите на 
преносни мрежи, Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
мрежи на газ обръща специално 
внимание на влиянието на тези 
участници на пазара и на техните 
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съответни промишлени сдружения, 
които обичайно подават оферти и 
използват транс граничния преносен 
капацитет.

Or. en

Обосновка

It is important, in order to help facilitate the development of more integrated markets, that 
where issues are relevant for cross-border transmission capacity, that the views of those 
market participants that commonly bid/use such capacity are directly consulted as changes 
are likely to impact on their business.

Изменение 171
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Консултациите, в съответствие с 
разпоредбите в параграф 1, целят 
включването на интересите на 
всички участници в процеса на 
вземане на решения.

Or. en

Обосновка

TSO´s by virtue of their monopoly position, are not used to negotiate with their clients, the 
grid users. In order to avoid that the TSO´s will be informing, rather than consulting, grid 
users, it is conductive for their effectiveness, to define the aim of the consultations.
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Изменение 172
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 е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме годишната 
работна програма и техническите и 
пазарни кодекси, посочени в член 2в, 
параграфи 1 и 3, Европейската мрежа 
от оператори на газопреносни мрежи
посочва бележките, получени по време 
на консултацията и как те са взети под 
внимание. Тя изразява обосновано 
становище, когато бележките не са били 
взети под внимание.

3. Преди приемане на насоките и 
кодексите, Агенцията посочва 
бележките, получени по време на 
консултацията и как те са взети под 
внимание. Тя изразява обосновано 
становище, когато бележките не са били 
взети под внимание.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 173
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме годишната работна 
програма и техническите и пазарни 
кодекси, посочени в член 2в, параграфи 
1 и 3, Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на газ посочва 
бележките, получени по време на 
консултацията и как те са взети под 

3. Преди да приеме годишната работна 
програма и свързаните с мрежата 
технически и пазарни кодекси, 
посочени в член 2в, параграфи 1 и 3, 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ посочва 
бележките, получени по време на 
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внимание. Тя излага причините си, 
когато бележките не са били взети под 
внимание.

консултацията и как те са взети под 
внимание. Тя излага причините си, 
когато бележките не са били взети под 
внимание.

Or. de

Обосновка

Auch hier ist eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Fernleitungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte erforderlich.

Изменение 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите, свързани с дейностите на 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ, посочени в 
членове 2а до 2з, се поемат от общия 
бюджет на Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Durch die neu eingefügten Artikel 2a bis 2h soll eine neue Struktur geschaffen werden, die es 
zu finanzieren gilt. Da die Anbindung des neuen Netzwerkes an die EU-Ebene erfolgt, ist 
dieses auch aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Eine Finanzierung über die Tarife würde 
keine Kostenkontrolle und letztendlich auch keine Evaluierung der neuen Struktur 
ermöglichen.
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Изменение 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2з заличава се
Регионално сътрудничество между 
операторите на преносни системи

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално 
сътрудничество в рамките на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни мрежи на газ, за да се 
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подпомогнат дейностите, споменати 
в член 2в, параграф 1. По-конкретно, те 
публикуват регионален план за 
развитие на мрежата на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния план за развитие на 
мрежата.
По-конкретно, те публикуват 
регионален инвестиционен план на 
всеки две години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата 
на регионалния инвестиционен план.
Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, 
посочен в член 2в, параграф 1, буква в).
2. Операторите на преносни системи 
насърчават също така постигането 
на оперативни договорености, за да се 
осигури оптимално управление на 
мрежата и насърчават развитието 
на обмена на енергия, 
разпределението на трансгранични 
капацитети чрез закрити търгове и 
интегриране на механизмите за 
балансиране.
3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 14, параграф 2.
За тази цел Комисията може да се 
консултира с Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ и с Агенцията.

Or. en



AM\717804BG.doc 15/95 PE404.708v01-00

BG

Обосновка

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

Изменение 177
Miloslav Ransdorf

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на преносни системи
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 
инвестиционен план на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния инвестиционен план.

1. Операторите на преносни мрежи
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на газ, за 
да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 
план за развитие на мрежата на всеки 
две години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния план за развитие на 
мрежата.

Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, 
посочен в член 2в, параграф 1, буква в).

Регионалният  план за развитие на 
мрежата не може да бъде в 
противоречие с 10-годишния план за 
развитие на мрежата, посочен в член 
2в, параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

The reference to a network development plan is a more accurate reflection of the expected 
process.
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Изменение 178
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 
инвестиционен план на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата 
на регионалния инвестиционен план.

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 
план за развитие на мрежата на всеки 
две години.

Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, 
посочен в член 2в, параграф 1, буква в).

Регионалният план за развитие на 
мрежата не може да бъде в 
противоречие с 10-годишния за 
развитие на мрежата план, посочен в 
член 2в, параграф 1, буква в).

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. Die Verordnung sollte die gleiche Begrifflichkeit wie die 
Gasrichtlinie verwenden. Dort wird der Begriff Netzentwicklungsplan und nicht 
Investitionsplan verwendet.

Изменение 179
Herbert Reul

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

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 
инвестиционен план на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния инвестиционен план.

1. Операторите на преносни системи 
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален
план за развитие на мрежата на всеки 
две години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния план за развитие на 
мрежата.

Регионалният инвестиционен план не 
може да бъде в противоречие с 10-
годишния инвестиционен план, 
посочен в член 2в, параграф 1, буква в).

Регионалният план за развитие на 
мрежата не може да бъде в 
противоречие с 10-годишния план за 
развитие на мрежата, посочен в член 
2в, параграф 1, буква в).

Or. de

Обосновка

Auch hier ist eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Fernleitungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte erforderlich.

Изменение 180
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на преносни системи
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
за да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, те публикуват регионален 

1. Операторите на преносни мрежи
установяват регионално сътрудничество 
в рамките на Европейската мрежа от 
оператори на преносни мрежи на газ, за 
да се подпомогнат дейностите, 
споменати в член 2в, параграф 1. По-
конкретно, операторите на 
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инвестиционен план на всеки две 
години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния инвестиционен план.

газопреносни мрежи за газ публикуват 
регионален инвестиционен план на 
всеки две години и могат да вземат 
инвестиционни решения на основата на 
регионалния инвестиционен план.

Or. en

Обосновка

This amendment serves to clarify who is responsible for publishing the investment plan.

Изменение 181
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С регионално сътрудничество от 
тяхна страна, операторите на 
преносни мрежи заедно с 
операторите на газоразпределителни
центрове и хранилища продължават 
в посока изграждане на основаващи се 
на пазара и хармонизирани режими за 
балансиране.

Or. en

Обосновка

Regional cooperation shall not only encompass transmission system operators, but shall also 
include LNG system operators, hub and storage system operators. Hub operators play an 
important role in organising a regional Balancing market. Therefore, if regional cooperation 
is restricted to transmission system operators only, there is a danger that those parts of the 
natural gas value chain are not adequately taken into account.
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Изменение 182
Danutė Budreikaitė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалният инвестиционен план 
трябва да предвижда свързването на 
местности в енергийни острови към 
планирани преносни мрежи за 
природен газ на ЕС.

Or. lt

Обосновка

The objective of introducing regional cooperation is also to connect EU ‘energy islands’.

Изменение 183
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Операторите на преносни мрежи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да се 
осигури капацитет за управление, 
разпределението на трансгранични 
капацитети чрез прозрачни и 
недискриминиращи механизми, 
интегриране на механизмите за 
балансиране като се транспортира газ 
чрез мрежи от различни оператори 
на преносни мрежи в даден регион и 
като се насърчи развитието на 
обмена на енергия. Тази функция 
може да бъде изпълнена от дадена 
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единица или орган, създаден за целите 
на изпълняването на една или повече 
от една функции, които обикновено се 
възлагат на оператора на преносната 
мрежа, за който се прилагат 
изискванията на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

This serves to clarify and ensure that the responsibility for regional cooperation is placed on 
transmission system operators or equivalently an entity or body for the purpose of carrying 
out one or more functions typically attributed to the transmission system operator. TSOs in 
the region are responsible for optimum capacity management, allocation of cross-border 
capacity and the integration of balancing mechanisms in case a shipper wants to transport 
gas through different  networks.

Изменение 184
Teresa Riera Madurell

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Операторите на преносни мрежи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, в 
допълнение към установяването на 
независими регионални оператори на 
мрежи, за да се осигури оптимално 
управление на мрежата и насърчават 
развитието на обмена на енергия, 
разпределението на трансгранични 
капацитети чрез търгове с тайно 
наддаване и интегриране на 
механизмите за балансиране.

Всички междусистемни връзки и 
свързана с тях инфраструктура, 
независимо от техния режим на 
отделяне, се управляват от 



AM\717804BG.doc 21/95 PE404.708v01-00

BG

независими регионални оператори на 
мрежи. Тези независими регионални 
оператори на мрежи могат да 
експлоатират една или повече 
междусистемни връзки от една или 
от повече граници, без ограничение по 
отношение на мащаба на мрежата, 
която експлоатират.

Or. en

Обосновка

Regional ISOs provide a non-discriminatory operation of the most sensitive infrastructures 
for the development of the internal market and are an excellent instrument to simplify long 
distance trading.

Изменение 185
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Операторите на преносни мрежи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да се 
осигури оптимално управление на 
мрежата и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансгранични капацитети чрез търгове
с тайно или явно наддаване, за които 
трябва да бъде взето съвместно
решение от заинтересованите 
оператори на преносни мрежи и 
интегриране на механизмите за 
балансиране и за резервна мощност.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Операторите на преносни мрежи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да се 
осигури оптимално управление на 
мрежата и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансгранични капацитети чрез търгове 
и интегриране на механизмите за 
балансиране.

Or. ro

Обосновка

To avoid interpretations limiting free competition.

Изменение 187
Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Операторите на преносни мрежи 
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увеличават максимално своя 
трансграничен капацитет, който 
предлагат на пазара и гарантират 
хармонизиране на правилата за 
отпускане и прекъсване на 
капацитета от двете страни на 
дадена граница, като едновременно с 
това гарантират, че няма 
дискриминация между 
потребителите на мрежата.

Or. en

Обосновка

There need to be more explicit obligations on Transmission System Operators to maximize 
available crossborder capacity. Transmission System Operators must not discriminate 
between suppliers in this process.

Изменение 188
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 14, параграф 2.

заличава се

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

Обосновка

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

Изменение 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да 
бъде определена от Комисията. Тази 
мярка, целяща изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 14, параграф 2.  

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Die Organisation der regionalen Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des Netzwerkes. Wie die 
Zusammenarbeit erfolgt und durch welche Organisationsebene sie sicherzustellen ist, ist in 
der Satzung des Netzwerkes festzulegen. Ein spezieller Erlass durch die Kommission ist nicht 
erforderlich und nicht zweckmäßig.
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Изменение 190
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

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

За тази цел Комисията се консултира с 
Европейските мрежи от оператори на 
преносни системи за газ и 
електричество и с Агенцията.

Or. de

Обосновка

ENTSO/ENTSUG wird generell in die Entwicklung der Richtlinien einbezogen, da 
ENTSO/ENTSUG praktische wirtschaftliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Errichtung, 
Betrieb und Nutzung der Netze einbringen kann.

Изменение 191
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 

(3) Географската област, която всяка 
структура за регионално 
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сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. При 
определянето на посочените 
географски области, комисията 
трябва да вземе предвид 
съществуването на енергийни 
острови в рамките на Съюза, както и 
на географски недостъпни области, 
които трябва да бъдат свързани с 
газопреносната мрежа. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

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

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

Or. ro

Обосновка

In defining geographical areas, the Commission must take account of the current situation 
regarding transmission networks and the current interconnection possibilities and the real 
possibilities of developing interconnections between geographical areas.

Изменение 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 

Географската област, която всяка 
структура за регионално 
сътрудничество обхваща, може да бъде 
определена от Комисията единствено 
след консултация с държавите-
членки, разположени в тази 
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неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

географска област. Тази мярка, 
целяща изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 14, параграф 2.

Or. ro

Обосновка

The Member States have the best knowledge of their own capacities and possibilities of 
cooperation so as to take account of both the existing situation regarding production capacity 
and the demand for gas in neighbouring countries.

Изменение 193
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 3, параграф 1, алинея 1 се 
заменя със следния текст:
1. Тарифи или методите, използвани 
за тяхното изчисление, прилагани от 
операторите на преносни мрежи и 
операторите на системи за втечнен 
природен газ, както и одобрените от 
регулаторните органи в съответствие 
с разпоредбите на член 25, параграф 2 
от Директива 2003/55/ЕО, както и 
тарифите, публикувани в 
съответствие с член 18, параграф 1 от 
тази директива, са прозрачни, 
отчитат необходимостта от цялост на 
мрежата и нейните подобрения и да 
отразяват възникналите годишни 
разходи, доколкото подобни разходи 
съответстват на тези  на ефективен и 
структурно сравним оператор на 
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мрежи и са прозрачни, като 
едновременно включват адекватна 
възвръщаемост на инвестициите [...].
Тарифите или методите, използвани 
за тяхното изчисление се прилагат по 
недискриминиращ начин.

Or. en

(Изменя съществуващия член 3, параграф 1 от Регламент 1775/2005)

Обосновка

Existing provisions in Article 3 on the benchmarking of tariffs in cases where effective 
pipeline-to-pipeline competition exists has led to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices is difficult to determine but it can be considered to be 
substantial.

Изменение 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 3, алинея 1 се заменя със 
следния текст:
"1. Тарифи или методите, използвани 
за тяхното изчисление, прилагани от 
операторите на преносни мрежи и 
операторите на системи за втечнен 
природен газ или оператори на 
системи за съхранение и одобрените 
от регулаторните органи в 
съответствие с разпоредбите на член 
25, параграф 2 от Директива 
2003/55/ЕО, както и тарифите, 
публикувани в съответствие с член 
18, параграф 1 от тази директива, са 
прозрачни, отчитат необходимостта 
от цялост на мрежата и нейните 
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подобрения и да отразяват 
възникналите годишни разходи, 
доколкото подобни разходи 
съответстват на тези  на ефективен и 
структурно сравним оператор на 
мрежи и са прозрачни, като 
едновременно включват адекватна 
възвръщаемост на инвестициите [...].
Тарифите или методите, използвани 
за тяхното изчисление се 
хармонизират и прилагат по 
недискриминиращ начин."

Or. en

(Добавянето на някои думи в началото и в края, като едновременно с това се 
заличават някои, близо до края на член 3, параграф 1, алинея първа от Регламент 

1775/2005)

Обосновка

The existing provisions on the benchmarking of tariffs in cases where effective pipeline-to-
pipeline competition exists has lead to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices can be considered to be substantial. It is therefore 
suggested to define the cost-based approach as the only tariff methodology to be applied for 
transmission, storage and LNG services.

Изменение 195
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 3, параграф 1, алинея 3 се 
заменя със следния текст:
Тарифите или методите, използвани 
за тяхното изчисление, улесняват 
ефективната търговия и 
конкуренцията, свързана с газта, като 
едновременно с това избягва 
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кръстосаното субсидиране между 
потребителите на мрежата и 
осигурява инвестиционни стимули и 
запазва или създава взаимодействие 
при преносните мрежи. Това може да 
покрие специално регулаторно 
отношение към новите инвестиции.

Or. en

(Въвежда допълнителен текст към съществуващия член 3, параграф 1, алинея 3 от 
Регламент 1775/2005)

Обосновка

Existing provisions in Article 3 on the benchmarking of tariffs in cases where effective 
pipeline-to-pipeline competition exists has led to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices is difficult to determine but it can be considered to be 
substantial.

Изменение 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 3, параграф 1, алинея 3 се 
заменя със следния текст:
"Тарифите или методите, използвани 
за тяхното изчисление, улесняват 
ефективната търговия и 
конкуренцията, свързана с газта, като 
едновременно с това избягва 
кръстосаното субсидиране между 
потребителите на мрежата и 
осигурява инвестиционни стимули и 
запазва или създава взаимодействие 
при преносните мрежи. Това може да 
покрие специалното регулаторно 
отношение към новите инвестиции."
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Or. en

(Adding some words at the end of Article 3 -paragraph 1 - third subparagraph of Regulation 
1775/2005)

Обосновка

Special regulatory treatment for new investments might be considered.

Изменение 197
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тарифите за потребители на мрежата 
ще бъдат определени поотделно и 
независимо за всяка входяща или 
изходяща точка към и от преносната 
система. Таксите за мрежата няма да 
се изчисляват на основата на договорни 
пътеки.

„Държавите-членки могат да решат, 
че тарифите за потребители на 
мрежата са определени поотделно и 
независимо за всяка входяща точка към 
или изходяща точка от преносната 
система и таксите за мрежата да не се
изчисляват на основата на договорни 
пътеки.“

Or. en

Обосновка

The decision to enact entry-exit tariffs should be left to Member States. Apart from the 
positive effect that gas can be traded within wider locations entry-exit-tariffs have in most 
cases the negative effect that they do not properly reflect the actual transportation cost. 
Moreover, when establishing entry-exit tariffs, the tariff-system for the distribution network –
which falls within the competence of Member States – has to be taken into account.
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Изменение 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 3, параграф 1 се добавя 
следната  алинея 4а:
"Тарифите или методите, 
използвани за тяхното изчисление се 
прилагат по недискриминиращ 
начини се превръщат в прозрачни."

Or. en

(В член 3 - параграф 1, се добавя алинея пета)

Обосновка

Transparency on the tariffs and the methodologies used to establish them is a key prerequisite 
of a well functioning internal market.

Изменение 199
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Добавя се следният член 5а:
„Член 4а
Техническо сътрудничество между 
оператори на преносни мрежи с 
трети държави
1. Националните регулаторни органи 
осигуряват техническото
сътрудничество между операторите 
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на преносни мрежи и техните 
партньори от трети държави.
2. В случай на несъвместимост с 
правилата и кодексите, приети от 
Агенцията, националният 
регулаторен орган изисква разяснения 
от Агенцията.

Or. xm

Обосновка

Reglamentas nenumato, kaip bus bendradarbiaujama techniniame lygyje su trečiųjų šalių 
PSO.

Изменение 200
David Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 4 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гарантират, че предлагат без 
дискриминация услуги на всички 
потребители на мрежата, които 
отговарят на търсенето на пазара; по-
конкретно, когато даден оператор на 
система за втечнен природен газ или на 
система за съхранение предлага една и 
съща услуга на различни клиенти, тя 
следва да се подчинява на еднакъв ред и 
условия на договора;

а) гарантират, че предлагат без 
дискриминация услуги на всички 
потребители на мрежата, които 
отговарят на търсенето на пазара; по-
конкретно, когато даден оператор на 
мрежа  за втечнен природен газ или на 
система за съхранение предлага 
едновременно една и съща услуга на 
различни клиенти, тя следва да се 
подчинява на еднакъв ред и условия на 
договора;

Or. en

Обосновка

Contractual terms and conditions vary over time, so it is only possible to compare terms and 
conditions for similar services offered at a particular point in time.
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Изменение 201
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 4а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Договорните ограничения за 
изисквания минимален размер на 
капацитета на съоръжението за втечнен 
природен газ и на капацитета за 
съхранение се основават на технически 
ограничения и позволяват на по-малки 
потребители на хранилища да получават 
достъп до услуги по съхранение.

(5) Договорните ограничения за 
изисквания минимален размер на 
капацитета на съоръжението за втечнен 
природен газ и на капацитета за 
съхранение се основават на технически 
ограничения и позволяват на по-малки 
потребители на хранилища да получават 
достъп до услуги по съхранение.
Условията, отнасящи се до 
гаранциите за платежоспособност, 
трябва да бъдат публикувани в 
Официален вестник и внесени за 
одобрение от Комисията и 
Агенцията. Комисията и Агенцията 
произнасят становище в рамките на 
30 дни. 

Or. ro

Обосновка

The principles of transparency and non-discrimination censure equal conditions for all 
operators and guarantee the protection of consumer interest.

Изменение 202
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 4 а – параграф 5 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За капацитета, отворен за достъп 
от трети страни и услугите, които 
те трябва да предоставят на трети 
страни, операторите на заводи, 
освободени в съответствие с 
разпоредбите на член 22 от 
Директива 2003/55/ЕО:
а) правят публично достояние 
необходимата информация, по-
конкретно данни за използването и 
наличието на услуги, в рамките на 
период, обоснован от разумните 
търговски интереси на 
потребителите съоръжения за 
втечнен природен газ;
б) правят обществено достъпни 
съответните приложими условия, 
едновременно с необходимата 
техническа информация за 
получаване на ефективен достъп от 
страна на потребителите на 
хранилища и съоръжения за втечнен 
природен газ до тези съоръжения.
в) предлагат неизползвания 
капацитет на съоръженията за 
втечнен природен газ в рамките на 
период, обоснован от разумните 
търговски интереси на 
потребителите съоръжения за 
втечнен природен газ.

Or. en

Обосновка

Existing LNG plants (thirteen), except one, have regulated TPA. However, most new projects 
(new plants or expansions) have asked for an exemption to the TPA regime according to 
article 22 of the Gas Directive 2003/55/EC. So far no request for exemption has been 
rejected. For this reason, some minimum requirements should also apply to the exempted 
plants for the services they have to provide to third parties according to the conditions 
established for that exemption.
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Изменение 203
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква –а a (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 2 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 5, параграф 2а се заменя със 
следния текст:
" а) подават целесъобразни 
икономически сигнали за 
ефективното и максимално 
използване на мощността и 
насърчават инвестициите в 
изграждане на нови инфраструктурни 
обекти и да улесняват 
трансграничната търговия с газ."

Or. en

(This amendment introduces additional text to the existing Article 5, paragraph 2 point (a), 3 
of Regulation 1775/2005.)

Обосновка

Access to transport capacity and thus the application of appropriate capacity allocation 
mechanisms (CAM) and congestion management procedures (CMP) which ensure efficient 
use of the existing infrastructure are crucial for the development of a single European gas 
market. Art. 5 should be amended by including the cross-border dimension of capacity 
allocation mechanisms and congestion management procedures.

Изменение 204
Giles Chichester

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

"3. Операторите на преносни системи "3. Операторите на преносни мрежи
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прилагат и публикуват 
недискриминиращи и прозрачни 
процедури за управление на 
претоварването, които се основават на 
следните принципи:

прилагат и публикуват 
недискриминиращи и прозрачни 
процедури за управление на 
претоварването, които улесняват 
трансграничната търговия с газ и се 
основават на следните принципи:

(а) в случай на претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна система 
предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред и без прекъсване;

(а) за да се избегне претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна мрежа 
предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред;"

б) потребители на мрежата, които 
желаят да препродадат или дадат 
под наем неизползван договорен 
капацитет на вторичния пазар, имат 
правото да го направят. Държавите-
членки могат да изискат уведомление 
или информиране на оператора на 
преносна система от мрежовите 
потребители.“

Or. en

Обосновка

Access to transport capacity and thus the application of appropriate capacity allocation 
mechanisms (CAM) and congestion management procedures (CMP) which ensure efficient 
use of the existing infrastructure are crucial for the development of a single European gas 
market. Art. 5 should be amended by including the cross-border dimension of capacity 
allocation mechanisms and congestion management procedures.

Изменение 205
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) в случай на претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна система 

(а) в случай на претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна мрежа
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предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред и без прекъсване;

предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред и без прекъсване, без да се 
прилага дискриминация и в 
съответствие с правилата на 
свободната конкуренция; 

Or. ro

Обосновка

The principles of transparency and non-discrimination censure equal conditions for all 
operators and guarantee the protection of consumer interests.

Изменение 206
Dominique Vlasto

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 3 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) в случай на претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна система
предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред и без прекъсване;

(a) в случай на претоварване при 
изпълнение на договорен капацитет, 
операторът на преносна мрежа
предлага неизползвания капацитет на 
първичния пазар поне за един ден 
напред и без прекъсване, доколкото 
това не възпрепятства изпълнението 
на дългосрочен договор за снабдяване;

Or. fr

Обосновка

L'élaboration des règles de gestion de la congestion devrait prendre en compte les 
engagements des transporteurs envers le consommateur final et la sécurité 
d'approvisionnement (existence de contrats d'approvisionnement de long terme.)
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Изменение 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б a (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В член 5 се добавя следния 
параграф:
„3a. Когато капацитетът, договорен 
съгласно съществуващите договори за 
транспортиране остава неизползван 
и възниква претоварване при 
изпълнение на договорни задължения, 
се прилага параграф 3, освен ако това 
би нарушило изискванията на 
съществуващите договори за 
транспортиране. Когато това би 
нарушило съществуващите договори
за транспортиране, след консултация 
с компетентните органи, 
операторите на преносни мрежи 
подават заявление до потребителите 
на мрежата за използването на 
вторичния пазар на неизползвания 
капацитет, в съответствие с 
параграф 3."

Or. en

Обосновка

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1775/2005.

Изменение 208
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 6



PE404.708v01-00 40/95 AM\717804BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6. Операторите на преносни системи
преценяват редовно търсенето на нови 
инвестиции на пазара. При планиране на 
нови инвестиции операторите на 
преносни системи преценяват и 
отговарят на търсенето на пазара.“

„6. Операторите на преносни мрежи
преценяват редовно търсенето на нови 
инвестиции на пазара. При планиране на 
нови инвестиции операторите на 
преносни мрежи преценяват и 
отговарят на търсенето на пазара, като 
вземат предвид критерия сигурност 
на доставките.“

Or. en

Обосновка

Market demand shouldn’t be the only criterion to be considered when planning new 
investments. Security of supply is a key issue and it cannot be guaranteed if infrastructures 
are just designed to supply demand, but they don’t take into account, for example, the case of 
a fault in a transmission infrastructure.

Изменение 209
Paul Rübig

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква г а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният параграф 6а:
В случай на продължително 
физическо претоварване, 
операторите на преносни системи 
прилагат дългосрочно управление на 
претоварването като добавят нов 
преносен капацитет в зависимост от 
пазарното търсене. За оценка на 
пазарното търсене, операторите на 
преносни системи прилагат 
процедурите за извършване на оценки 
и разпределяне на мощности (open 
season procedures)
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Or. de

Обосновка

Der neue Absatz 7 in Artikel 5 legt fest, dass die Pflicht der Fernleitungsnetzbetreiber zum 
Engpassmanagement auch beinhaltet, langfristige Engpässe zu beheben, indem sie gemäß der 
Marktnachfrage, die in Open-Season-Verfahren (dienen der Bedarfsabfrage des Marktes und 
ggf. einer möglichst transparenten und diskriminierungsfreien Kapazitätsvergabe bzw. 
Zugangsermöglichung an Dritte)  festgestellt wurde, in neue Infrastrukturen investieren. 
Fernleitungsnetzbetreiber werden dadurch verpflichtet, Open-Season-Verfahren abzuhalten.

Изменение 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква г а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) добавя се следният параграф 6а:
„6a. В случай на дълготрайно 
физическо претоварване, 
операторите на преносни мрежи 
прилагат дългосрочно управление на 
претоварването, като преодоляват 
претоварването чрез прибавяне на нов 
капацитет според търсенето на 
пазара. С оглед оценка на търсенето 
на пазара операторите на преносни 
мрежи предприемат процедури за 
извършване на оценки и разпределяне 
на мощности.“

Or. en

Обосновка

This amendment specifies that long term congestion management of TSOs shall cover the 
responsibility to sort out long term congestion by investing in new infrastructure according to 
the market demand identified in open season procedures. TSOs shall be responsible to 
undertake open season procedures.
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Изменение 211
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква г а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) добавя се следният параграф 6а:
„6a. С цел да се избегне дълготрайно
физическо претоварване, 
операторите на преносни мрежи 
прилагат дългосрочно управление на 
претоварването, като преодоляват 
претоварването чрез прибавяне на нов 
капацитет според търсенето на 
пазара.“

Or. en

(С настоящото изменение се въвежда нова алинея към съществуващия член 5 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.)

Обосновка

The new paragraph 6(a) new in Article 5 specifies that long term congestion management of 
TSOs shall cover the responsibility to sort out long term congestion by investing in new 
infrastructure according to the market demand identified in open season procedures. TSOs 
shall be responsible to undertake open season procedures.

Изменение 212
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква г б (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) добавя се следният параграф 6б:
„6б. Националните регулаторни 
органи наблюдават управлението на 
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претоварването в националните 
мрежи за природен газ и 
междумрежовите връзки.
Операторите на преносни мрежи 
представят за одобрение на 
националните регулаторни органи 
своите процедури за управление на 
претоварване, включително 
механизмите за разпределение на 
капацитет. Националните 
регулаторни органи могат да изискат 
промени в тези правила преди да ги 
одобрят.“

Or. en

(С настоящото изменение се въвежда нова алинея към съществуващия член 5 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.)

Обосновка

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

Изменение 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На участниците на пазара се предлага 
максималният капацитет на 
съоръженията за съхранение и втечнен 
природен газ, като се взема предвид 
целостта и експлоатацията на 
системата.

1. На участниците на пазара се предлага 
максималният капацитет на 
съоръженията за съхранение и втечнен 
природен газ, като се взема предвид 
целостта и експлоатацията на мрежата
въз основа на предварително 
регулиран достъп до всички 
съоръжения за съхранение в ЕС, като 
надлежно се вземат предвид 
геологичните особености на местата 
за съхранение и множеството 
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функции на съхранението като 
сигурност на доставките и 
стимулиране на пазара.

Or. en

Обосновка

Regulated access to storages are crucial both for insuring solidarity between Member States 
when it comes to gas and for the functioning of the market; in order to ensure a transparent 
and secure use of the storage capacities in the EU Eu regulators will establish ex-ante 
detailed rules for the access of these storages taking due account of the complexities of the 
subject -geological specificities of the different storages and the trade-off between security of 
supply and market facilitation.

Изменение 214
Dominique Vlasto

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 5 а – параграф 3 – алинея - 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки вземат под внимание 
целостта на съответната система, 
както и сигурността на доставката.

Or. fr

Обосновка

Selon le principe reconnu par les lignes directrices concernant les principes de gestion de la 
congestion pour les réseaux de transport, l’élaboration des règles de la gestion de la 
congestion devraient prendre en compte les engagements des transporteurs envers le 
consommateur final et les spécificités physiques des infrastructures.
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Изменение 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф 4а:
4а. В случай че оператор на преносна 
мрежа счете, че няма право да 
оповестява публично определена 
информация от съображения за 
поверителност, следва да потърси 
одобрение от компетентните органи 
за ограничено публикуване на 
информация по отношение на 
точката или точките, за които 
става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
търговска тайна, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет се 
оповестява, без да се посочва 
информация в цифри, която би 
накърнила поверителността.
Одобрението, посочено в настоящия 
параграф, не се дава, когато двама или 
повече потребители на мрежата са 
договорили капацитет в една и съща 
точка.

Or. en

Обосновка

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1775/2005.
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Изменение 216
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 5 се заличава; заличава се

Or. de

Обосновка

Erforderlich ist die die „3-Minus“-Regel (vgl. ÄA zu Art. 6a Absatz 2) auch für den 
Netzbereich, d. h. eine entsprechende Regelung müsste auch in Artikel 6 enthalten sein, d.h. 
die von der Kommission vorgesehene Streichung des Artikel 6 Absatz 5 muss rückgängig 
gemacht werden.

Изменение 217
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 5 се заличава; заличава се

Or. en

Обосновка

It is necessary that the „3-Minus“-rule (see Art. 6a paragraph 2) applies also for the network 
area. The deletion of article 6 paragraph 5 must be revoked as it would have negative 
consequences: economically sensitive information would be accessible to other market 
participants. In regions with less than 3 users market participants may monitor purchase and 
sale positions and would be able to manipulate prices. There has to be a balance between 
transparency and confidentiality needs.
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Изменение 218
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 5 се заличава; заличава се

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Изменение 219
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Член 5 се изменя, както следва:
Потребителите на мрежи могат да 
поискат от операторите на преносни 
мрежи, от съображения за 
поверителност, да не оповестяват 
публично данните по параграф 1, 
оповестяването на които би 
нарушило правото на потребителя на 
мрежа на оперативна и търговска 
тайна. В такъв случай операторът на 
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преносна мрежа търси одобрение от 
съответните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
законна търговска тайна, 
обществения интерес от 
оповестяването, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет се 
оповестява, без да се посочва 
информация в цифри, която би 
накърнила поверителността.
Одобрението, посочено в настоящия 
параграф, не се дава, когато трима 
или повече потребители на мрежата 
са договорили капацитет в една и 
съща точка.

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Изменение 220
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква –б a (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Параграф 5 се изменя, както 
следва:
Потребителите на мрежи могат да 
поискат от операторите на преносни 
мрежи, от съображения за 
поверителност, да не оповестяват 
публично данните по параграф 1, 
оповестяването на които би 
нарушило правото на потребителя на 
мрежа на оперативна и търговска 
тайна. В такъв случай операторът 
на преносна мрежа търси одобрение 
от съответните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
законна търговска тайна, 
обществения интерес от 
оповестяването, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет се 
оповестява, без да се посочва 
информация в цифри, която би 
накърнила поверителността.
Одобрението, посочено в настоящия 
параграф, не се дава, когато трима 
или повече потребители на мрежата 
са договорили капацитет в една и 
съща точка.

Or. de

Обосновка

Eine Streichung der „3-Minus“-Regel in Artikel 5 würde sich negativ auswirken, da 
wirtschaftlich sensible Informationen von Netznutzern anderen Marktteilnehmern / 
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Mitbewerbern zugänglich wären. In Regionen mit weniger als drei Nutzern könnten 
Marktakteure Liefer- und Verkaufspositionen dieser Nutzer nach verfolgen und insofern 
Preise manipulieren. Marktpreise könnten manipuliert werden durch die Terminierung von 
Gasverkäufen zu dem Zeitpunkt, wenn Marktakteure Gas am meisten nachfragen.

Изменение 221
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. Операторите на преносни 
системи предоставят предварителна 
и последваща информация за 
търсенето и предлагането, 
основаваща се на обявявания, прогнози 
и реализирани потоци в и от 
системата. Нивото на 
предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била 
достъпна за операторите на преносни 
системи.

„7. Потребителите на мрежата 
могат да изискат от операторите на 
преносни мрежи да запазят 
поверителността на тези данни, 
когато считат, че такива данни 
нарушават тайната на 
експлоатацията и търговската 
тайна. В такъв случай операторът на 
преносна мрежа търси одобрение от 
съответните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос.

Операторите на преносни системи 
съобщават за взетите мерки, както и 
за направените разходи и за 
генерираните приходи за балансиране 
на системата.

Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си. Ако бъде дадено такова одобрение, 
наличният капацитет се оповестява, 
без да се посочва информация в цифри, 
която би накърнила 
поверителността.

Съответните участници на пазара 
предоставят на операторите на 
преносни системи данните, посочени 
в настоящия член.“

Одобрението, посочено в настоящия 
параграф, не се дава, когато трима 
или повече потребители на мрежата 
са договорили капацитет в една и 
съща точка.“

Or. en
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Изменение 222
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Операторите на преносни системи
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи.

(7) Операторите на преносни мрежи
предоставят предварителна и 
последваща необходима информация за 
търсенето и предлагането, основаваща 
се на обявявания, прогнози и 
реализирани потоци в и от системата.
Нивото на предоставените подробности 
в публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни мрежи, ако 
това не нарушава право на законна 
търговска тайна.

Операторите на преносни системи
съобщават за взетите мерки, както и за 
направените разходи и за генерираните 
приходи за балансиране на системата.

Операторите на преносни мрежи
съобщават за взетите мерки както и за 
направените разходи и за генерираните 
приходи за балансиране на мрежа на 
компетентните регулаторни органи .

Съответните участници на пазара 
предоставят на операторите на преносни 
системи данните, посочени в настоящия 
член.

Съответните участници на пазара 
предоставят на операторите на преносни 
мрежи данните, посочени в настоящия 
член.

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.
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Изменение 223
Jerzy Buzek

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. Операторите на преносни системи
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи.

„7. Операторите на преносни мрежи
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от мрежата. Степента на 
подробност на публикуваната 
информация отразява информацията, 
която е била достъпна за операторите на 
преносни мрежи.

Операторите на преносни системи
съобщават за взетите мерки, както и за
направените разходи и за генерираните 
приходи за балансиране на системата.

Операторите на преносни мрежи
държат на разположение на 
националния регулаторен орган 
взетите мерки, както и направените 
разходи и генерираните приходи за 
балансиране на мрежата.

Съответните участници на пазара 
предоставят на операторите на преносни 
системи данните, посочени в настоящия 
член.“

Съответните участници на пазара 
предоставят на операторите на преносни 
мрежи данните, посочени в настоящия 
член.“

Or. en

Обосновка

This information is commercially sensitive and could place the Transmission System 
Operators at a disadvantage on the market.

Изменение 224
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. Операторите на преносни системи
предоставят предварителна и
последваща информация за търсенето и 
предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи.

„7. Операторите на преносни мрежи
предоставят последваща информация за
търсенето и предлагането, основаваща 
се на реализирани потоци в и от 
мрежата. Степента на подробност на
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни мрежи.

Or. en

Обосновка

Ex post information is useful for understanding market and price movements and should be 
published. However, TSOs should not have to make public ex ante information, i.e. forecasts, 
on large consumers’ gas supply or demand. This would for instance reveal the commercial 
position of large consumers which are directly connected to the gas transmission network.

Изменение 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. Операторите на преносни системи
предоставят предварителна и 
последваща информация за търсенето 
и предлагането, основаваща се на 
обявявания, прогнози и реализирани 
потоци в и от системата. Нивото на 
предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била 
достъпна за операторите на преносни 
системи.

„7. Операторите на преносни мрежи
предоставят предварително, 
ежедневно и в реално време в случай 
на промяна информация в цифри за 
всяка съответна входяща и изходяща 
точка относно:

а) максимален технически наличен
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капацитет;
б) наличен за продажба и заявен (или 
договорен) капацитет,
в) графици за поддръжка и планирани 
прекъсвания.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява информация в цифри за всяка 
съответна входяща и изходяща точка 
относно:
а) дневния газов поток, включително 
прекъсвания в този поток, като 
информацията е последваща и се 
подава не по-късно от един ден след 
края на съответния ден подаване на 
газ,
б) история на дневните газови 
потоци, включително прекъсвания в 
потоците за последните [десет 
години] – периодично,
в) предоставя на всеки съответен 
доставчик ежедневна последваща 
информация за разпределението, не 
по-късно от един ден след края на 
съответния ден подаване на газ.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява информация в цифри за всяка 
свързваща точка:
а) общ дневен газов поток нагоре по 
веригата – последващо, не по-късно 
от един ден след края на съответния 
ден подаване на газ,
б) ежедневна история на общи дневни 
газови потоци нагоре по веригата за 
последните [десет години] –
периодично,
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява в цифри общи дневни прогнози 
на търсенето за всяка съответна 
балансова зона – последващо, не по-
късно от началото на предходния 
съответен ден подаване на газ.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява в реално време таксата при 
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дисбаланс за всеки съответен 
балансов период.
Всеки оператор на преносна мрежа 
предоставя на всеки съответен 
доставчик за всеки балансов период 
предварителна информация за 
дисбаланса и разходите – най-малко 
един месец след края на балансовия 
период, като окончателната 
информация се подава в рамките на 
три месеца, но не по-късно от една 
година след края на балансовия 
период.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява – последващо, не по-късно от 
един ден след края на съответния ден 
подаване на газ – информация за 
общото дневно временно съхранение 
(включително историческа 
информация за последните [10] 
години).
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява – предварително – прогноза за 
общото дневно временно съхранение 
за края на всеки съответен ден 
подаване на газ.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява метода на изчисляване на 
количеството дисбаланс и разходите.
При промяна на съответната 
информация всеки оператор на 
преносна мрежа предоставя незабавно 
актуализация.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява информация, свързана с това 
на каква основа се обявява аварийна 
ситуация на доставките, 
включително и за процедурите на 
действие. При промяна на 
съответната информация всеки 
оператор на преносна мрежа 
предоставя незабавно актуализация.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява пълна спецификация на 
качествените параметри на газа, 
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приложими в системата, както и 
процедурите и правилата 
(включително свързаните разходи) за 
работа с газ, който е извън 
посочените параметри. При промяна 
на съответната информация всеки 
оператор на преносна мрежа 
предоставя незабавно актуализация.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява информация за действително 
измерените дневни стойности на 
ключови качествени параметри на 
газа – последващо, не по-късно от три 
дни след края на съответния ден 
подаване на газ.
Всеки оператор на преносна мрежа 
обявява всяко споразумение за 
оперативно балансиране и за 
свързване на мрежи (или друго 
равностойно споразумение), в което 
се определят разпоредби относно 
разпределението на газовия поток 
(включително използваните методи) 
и свързаната с тях информация. При 
промяна на съответната 
информация всеки оператор на 
преносна мрежа предоставя незабавно 
актуализация.
Всеки оператор на преносна мрежа 
предоставя на потребителите на 
мрежата сигурна, интернет базирана 
система за заявка и обявяване на 
капацитет.
Изискванията, посочени в настоящия 
параграф се предоставят без 
допълнителни такси, по интернет, 
по удобен за ползване и прозрачен 
начин, във вид, достъпен за всички 
потребители на мрежата 
(включително потенциални 
потребители на мрежата).

Or. en
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Обосновка

The transparency requirements identified in the proposed amendments represent the minimum 
requirements necessary to support the development of an efficient and effective EU gas 
market and as such legal obligations should be placed on TSOs to ensure that the information 
is made available to the market. The existing transparency requirements are not sufficiently 
prescriptive and they do not cover all of the information that the market requires.

Изменение 226
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен 
природен газ и на система за съхранение 
обявява информацията за договорения и 
наличен капацитет на съоръжението за 
втечнен природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин.

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на мрежа за втечнен природен 
газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин, докато трима или 
повече потребители са договорили 
капацитет.

Or. en

Обосновка

The „3-Minus“-rule must apply to protect market participants who may monitor purchase 
and sale positions and would thus be able to manipulate prices. In any case involving three or 
more users, information must be made public.
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Изменение 227
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен 
природен газ и на система за съхранение 
обявява информацията за договорения и 
наличен капацитет на съоръжението за 
втечнен природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин.

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на мрежа за втечнен природен 
газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин, когато трима или 
повече потребители са договорили 
капацитет.

Or. de

Обосновка

Allgemein sollten diese Daten nur veröffentlicht werden, wenn die „3-Minus“-Regel erfüllt 
wird. Vgl. die Begründung zu Artikel 6 Abs. 7 (neu).

Изменение 228
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен 
природен газ и на система за съхранение 
обявява информацията за договорения и 
наличен капацитет на съоръжението за 
втечнен природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на мрежа за втечнен природен 
газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
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цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин.

цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин, когато трима или 
повече потребители са договорили 
капацитет.

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
gestellt werden.

Изменение 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен 
природен газ и на система за съхранение 
обявява информацията за договорения и 
наличен капацитет на съоръжението за 
втечнен природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин.

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на мрежа за втечнен природен 
газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и 
периодично осигурява информация в 
цифри по стандартизиран и удобен за 
ползване начин, когато трима или 
повече потребители са договорили 
капацитет.

Or. de

Обосновка

Die Veröffentlichung derartiger Daten sollte nur erlaubt sein, solange drei oder mehr Nutzer 
die Kapazitäten nutzen. Anderenfalls könnte durch die möglichen Rückschlüsse das 
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Betriebsgeheimnis gefährdet werden.

Изменение 230
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оператори на системи за 
втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично 
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или съоръжение за 
втечнен природен газ, входящите и 
изходящите потоци и наличния 
капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

4. Когато трима или повече 
потребители са договорили 
капацитет всички оператори на 
мрежи за втечнен природен газ и на 
системи за съхранение оповестяват 
публично количеството газ във всяко 
съоръжение за съхранение или 
съоръжение за втечнен природен газ, 
входящите и изходящите потоци и 
наличния капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
gestellt werden.
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Изменение 231
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оператори на системи за 
втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично 
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или съоръжение за 
втечнен природен газ, входящите и 
изходящите потоци и наличния 
капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

4. Когато трима или повече 
потребители са договорили 
капацитет всички оператори на 
мрежи за втечнен природен газ и на 
системи за съхранение оповестяват 
публично количеството газ във всяко 
съоръжение за съхранение или 
съоръжение за втечнен природен газ, 
входящите и изходящите потоци и 
наличния капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

Or. de

Обосновка

Allgemein sollten diese Daten nur veröffentlicht werden, wenn die „3-Minus“-Regel erfüllt 
wird. Vgl. die Begründung zu Artikel 6 Abs. 7 (neu).
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Изменение 232
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оператори на системи за 
втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично 
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или съоръжение за 
втечнен природен газ, входящите и 
изходящите потоци и наличния 
капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

4. Докато трима или повече 
потребители са договорили 
капацитет, всички оператори на 
мрежи за втечнен природен газ и на 
системи за съхранение оповестяват 
публично количеството газ във всяко 
съоръжение за съхранение или 
съоръжение за втечнен природен газ, 
входящите и изходящите потоци и 
наличния капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна мрежа, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка мрежа или подмрежа, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

Or. en

Обосновка

The „3-Minus“-rule must apply to protect market participants who may monitor purchase 
and sale positions and are thus able to manipulate prices. In any case involving three or more 
users, information must be made public.

Изменение 233
Dominique Vlasto

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оператори на системи за 
втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично 
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или съоръжение за 
втечнен природен газ, входящите и 
изходящите потоци и наличния 
капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

4. Всички оператори на системи за 
втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично 
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или група от 
съоръжения за съхранение в една и 
съща зона за изравняване, или 
съоръжение за втечнен природен газ, 
входящите и изходящите потоци и 
наличния капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на 
оператора на преносна система, който я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

Or. fr

Обосновка

Les gestionnaires de réseaux de stockage peuvent vendre leurs capacités par site ou par 
groupement de sites. Dans ce dernier cas, la publication de données « par site » n’est pas 
pertinente pour les utilisateurs des stockages. Ce principe a été repris par les GGPSSOs : 
publication par site ou par groupement de sites. Par ailleurs, dans le cas où seule une 
publication par site serait autorisée, des comportements commerciaux court-termistes 
pourraient être encouragés (arbitrages, spéculation).

Изменение 234
David Martin

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички оператори на системи за 4. Всички оператори на мрежи за 
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втечнен природен газ и на системи за 
съхранение оповестяват публично
количеството газ във всяко съоръжение 
за съхранение или съоръжение за 
втечнен природен газ, входящите и 
изходящите потоци и наличния 
капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Тази информация се съобщава и на
оператора на преносна система, който 
я оповестява публично, като я обобщава 
за всяка система или подсистема, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

втечнен природен газ и на системи за 
съхранение съобщават на оператора 
на преносна мрежа количеството газ 
във всяко съоръжение за съхранение 
или съоръжение за втечнен природен 
газ, входящите и изходящите потоци и 
наличния капацитет на хранилището и 
съоръжението за втечнен природен газ, 
включително и за онези съоръжения, 
освободени от достъп на трети страни.
Операторът на преносна мрежа я 
оповестява публично, като я обобщава 
за всяка мрежа или подмрежа, 
определена от приложимите точки. Тази 
информация се актуализира поне 
веднъж на ден.

Or. en

Обосновка

If the information is only to be made public on an aggregated basis (which is the information 
required by the market) then it is inconsistent to require LNG and storage operators to 
publish it for each of their facilities.

Изменение 235
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С цел гарантиране на прозрачни, 
обективни и недискриминиращи 
тарифи и подпомагане на 
ефективното използване на 
инфраструктурата операторите на 
мрежи за втечнен природен газ и на 
системи за съхранение или 
съответните национални 
регулаторни органи публикуват 
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информация с необходимите и 
достатъчни подробности за 
тарифите, тяхното ценообразуване, 
методика и структура на тарифи за 
инфраструктура при регулиран 
достъп на трети страни.
Операторите на преносни мрежи 
представят за одобрение на 
регулаторните органи своите 
процедури за управление на 
претоварване, включително 
механизмите за разпределение на 
капацитет. Регулаторните органи 
могат да изискат промени в тези 
правила преди да ги одобрят.

Or. en

Обосновка

The transparency provision should not only apply to transmission infrastructures, but also to 
LNG and storage facilities, given the fact that these infrastructures are also subject to 
regulated access (except for exempted infrastructures and infrastructures under negotiated 
TPA according to article 19of Directive 55/2003) and tariffs information must be equally 
made transparent to all the agents.

Изменение 236
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Потребителите на мрежи за 
втечнен газ и на системи за 
съхранение могат да поискат от 
операторите на мрежи за втечнен газ 
и системи за съхранение от 
съображения за поверителност, да не 
оповестяват публично данните по 
параграф 4, оповестяването на които 
би накърнило търговската тайна на 



PE404.708v01-00 66/95 AM\717804BG.doc

BG

потребителите на мрежи за втечнен 
газ на системи за съхранение. В такъв 
случай операторът на преносна 
мрежа търси одобрение от 
съответните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос
Компетентните органи издават или 
отказват да издадат одобрение като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
законната необходимост да се 
защити търговската тайна и 
обществения интерес. Ако бъде 
дадено такова одобрение, данните 
относно наличния капацитет се 
оповестяват, без да се посочва 
информация в цифри, която би 
накърнила поверителността.

Във всички случаи операторите на 
мрежи за втечнен газ и на системи за 
съхранение следва да оповестяват 
информация, когато трима или 
повече потребители на мрежи за 
втечнен газ и на системи за 
съхранение са договорили капацитет.

Or. de

Обосновка

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
gestellt werden.
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Изменение 237
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Потребителите на мрежи за 
втечнен газ и на системи за 
съхранение могат да поискат от 
операторите на мрежи за втечнен газ 
и системи за съхранение от 
съображения за поверителност, да не 
оповестяват публично данните по 
параграф 4, оповестяването на които 
би накърнило търговската тайна на 
потребителите на мрежи за втечнен 
газ на системи за съхранение. В такъв 
случай операторите на преносни 
мрежи търси одобрение от 
компетентните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос
Компетентните органи издават или 
отказват да издадат одобрение като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
законната необходимост да се 
защити чувствителна търговска 
информация и обществения интерес.
Във всички случаи операторите на 
мрежи за втечнен газ и на системи за 
съхранение следва да оповестяват 
информация, когато трима или повече 
потребители на мрежи за втечнен газ и 
на системи за съхранение са договорили 
капацитет, с изключение на данните за 
обема, използван за производство и 
запазеният капацитет за операторите на 
преносни мрежи за изпълнение на 
техните задачи. Във всички случаи, в 
съответствие с член 19, параграф 3 
на Директива 2003/55/ЕО, основните 
търговски условия трябва да бъдат 
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оповестени публично. Ако 
информацията не е оповестена, тя 
следва да бъде предоставяна на 
националните регулаторни органи 
при поискване 

Or. de

Обосновка

Siehe Begründung zu Artikel 6 Absatz 7. Eine vergleichbare Situation würde auch hinsichtlich 
der LNG- und Speicherpositionen eintreten, wenn die “3-Shipper Regelung“ aus den 
GGPSSO nicht in die Verordnung übernommen wird.

Изменение 238
Paul Rübig

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай че оператор на мрежа за 
втечнен природен газ или на система 
за съхранение счете, че няма право да 
оповестява публично определена 
информация от съображения за 
поверителност, следва да потърси 
одобрение от компетентните органи 
за ограничено публикуване на 
информация по отношение на 
точката или точките, за които 
става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
търговска тайна, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет на 
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съоръжението за съхранение и/или за 
втечнен природен газ се оповестява, 
без да се посочва информация в цифри, 
която би накърнила 
поверителността.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal does not provide for a procedure to deal with commercial secrets 
in connection with LNG and storage activities. A fair balance has to be struck between the 
interests of the market and the interests of commercial confidentiality.

Изменение 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай че оператор на мрежа за 
втечнен природен газ и/или на 
система за съхранение счете, че няма 
право да оповестява публично 
определена информация от 
съображения за поверителност, 
следва да потърси одобрение от 
компетентните органи за ограничено 
публикуване на информация по 
отношение на точката или точките, 
за които става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
търговска тайна, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет на 
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съоръжението за съхранение и/или за 
втечнен природен газ се оповестява, 
без да се посочва информация в цифри, 
която би накърнила 
поверителността.

Or. en

Обосновка

A liquid EU gas market can only emerge if information on transmission, LNG and storage 
capacities are available to all market actors in real time. This is the case in the US market 
and produces good results in that market. The claim that these informations are 
"commercially sensitive" is often abused by dominant market operators for closing the market 
to their potential competitors.

Изменение 240
Hannes Swoboda

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай че оператор на мрежа за 
втечнен природен газ или на система 
за съхранение счете, че няма право да 
оповестява публично определена 
информация от съображения за 
поверителност, следва да потърси 
одобрение от компетентните органи 
за ограничено публикуване на 
информация по отношение на 
точката или точките, за които 
става въпрос.
Компетентните органи дават или 
отказват одобрение, като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
необходимостта да се уважи 
основателно искане за запазване на 
търговска тайна, както и целта да се 
създаде конкурентен вътрешен пазар 
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на газ. Ако бъде дадено такова 
одобрение, наличният капацитет на 
съоръжението за съхранение и/или за 
втечнен природен газ се оповестява, 
без да се посочва информация в цифри, 
която би накърнила
поверителността.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal does not provide for a procedure to deal with commercial secrets 
in connection with LNG and storage activities. A fair balance has to be struck between the 
interests of the market and the interests of commercial confidentiality.

Изменение 241
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б заличава се
Водене на отчет от операторите на 

системи
Операторите на преносни системи, 
операторите на системи за 
съхранение и операторите на 
системи за втечнен природен газ 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по защита на 
конкуренцията и Комисията в 
продължение на пет години цялата 
информация, посочена в членове 6 и 6а 
и в част 3 от приложението.

Or. en
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Обосновка

The detailed record keeping procedures provide no additional benefit to the market 
participants. The procedures only imply more bureaucracy and additional costs for all market 
participants. Publication of aggregated data is unacceptable. Regulating authorities shall not 
make public data they store according to the record keeping obligations as in most cases this 
data contains confidential and sensitive information.

Изменение 242
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б заличава се

Водене на отчет от операторите на 
системи

Операторите на преносни системи, 
операторите на системи за 
съхранение и операторите на 
системи за втечнен природен газ 
съхраняват на разположение на 
националния регулаторен орган, 
националния орган по защита на 
конкуренцията и Комисията в 
продължение на пет години цялата 
информация, посочена в членове 6 и 6а 
и в част 3 от приложението.

Or. xm

Обосновка

Detaillierte und langfristige Aufbewahrungsanforderungen haben für den Markt keinen 
Nutzen – im Gegenteil führen sie zu unnötiger Bürokratie bei der Berichterstattung und zu 
höheren Kosten für alle Marktteilnehmer. Noch Besorgnis erregender ist die aggregierte 
Veröffentlichung solcher Daten. Es ist nicht akzeptabel, dass Regulierungsbehörden dem 
Markt Daten zur Verfügung stellen dürfen, welche sie von Marktteilnehmern im Rahmen der 
Aufbewahrungsanforderungen erhalten haben. In den meisten Fällen handelt es sich um 
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vertrauliche und sensible Informationen.

Изменение 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Article 1 – point 10
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Article 6 b

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите на преносни системи, 
операторите на системи за съхранение и 
операторите на системи за втечнен 
природен газ съхраняват на 
разположение на националния 
регулаторен орган, националния орган 
по защита на конкуренцията и 
Комисията в продължение на пет
години цялата информация, посочена в 
членове 6 и 6а и в част 3 от 
приложението.

Операторите на преносни мрежи, 
операторите на системи за съхранение и 
операторите на мрежи за втечнен 
природен газ съхраняват на 
разположение на националния 
регулаторен орган, националния орган 
по защита на конкуренцията и 
Комисията в продължение на три
години цялата информация, посочена в 
членове 6 и 6а и в част 3 от 
приложението.

Or. de

Обосновка

Eine Frist von 3 Jahren erscheint für die angestrebte bessere Kontrolle ausreichend.

Изменение 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 10 а (нов)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Добавя се следният член:
Член 6б а:
Ограничения върху оповестяването на 
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информация
В случай че оператор на преносна 
мрежа, система за съхранение или 
съоръжение за втечнен природен газ 
счете, че няма право да оповестява 
публично определена информация от 
съображения за поверителност, той 
търси одобрение от компетентните 
органи за ограничено публикуване на 
информация по отношение на 
точката или точките, за които 
става въпрос.
Компетентните органи издават или 
отказват да издадат одобрение като 
разглеждат всеки случай сам за себе 
си и вземат под особено внимание 
законната необходимост за защита 
на търговските тайни, както и 
целта за създаване на конкурентен 
вътрешен пазар за природен газ.
Одобрение по този член не се издава 
ако трима или повече потребители са 
договорили капацитет на един и същ 
терминал.

Or. de

Обосновка

Im Einzelfall können Veröffentlichungen den nationalen Regelungen im Bereich des 
Datenschutzes zuwiderlaufen oder dazu führen, die Ziele des wettbewerbsoffenen 
Erdgasmarktes zu konterkarieren. Es scheint daher angebracht Einzelfallprüfungen im 
Ausnahmefall zu erlauben.

Изменение 245
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) параграф 2 се заменя със следното: 
„2.

заличава се

С цел да се подпомогнат мрежовите 
потребители да предприемат 
навременни коригиращи действия, 
операторите на преносни системи 
предоставят достатъчна, 
навременна и надеждна онлайн 
информация по отношение на 
балансиращия статус на 
потребителите на мрежата.
Предоставената информация 
отразява нивото на информация, 
достъпна за оператора на преносна 
система, както и периода на плащане, 
за който се изчисляват такси за 
дисбаланс.
Предоставянето на подобна 
информация е безплатно.

Or. de

Изменение 246
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. С цел да се подпомогнат мрежовите 
потребители да предприемат 
навременни коригиращи действия, 
операторите на преносни системи
предоставят достатъчна, навременна и 
надеждна онлайн информация по 
отношение на балансиращия статус на 
потребителите на мрежата.

„2. С цел да се подпомогнат 
потребителите на мрежи да 
предприемат навременни коригиращи 
действия, операторите на преносни 
мрежи предоставят на потребителите 
на мрежата достатъчна, навременна и 
надеждна онлайн информация по 
отношение на техния индивидуален
балансов статус, без да се накърнява 
поверителността на сметките на 
индивидуалните потребители.
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Предоставената информация отразява 
нивото на информация, достъпна за 
оператора на преносна система, както и 
периода на плащане, за който се 
изчисляват такси за дисбаланс.

Предоставената информация отразява 
информацията, достъпна за оператора 
на преносна мрежа, както и периода на 
плащане, за който се изчисляват такси 
за дисбаланс.“

Предоставянето на подобна 
информация е безплатно.“

Or. en

Обосновка

There has to be a balance between transparency and confidentiality needs.

Изменение 247
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.С цел да се подпомогнат мрежовите 
потребители да предприемат 
навременни коригиращи действия, 
операторите на преносни системи 
предоставят достатъчна, навременна и 
надеждна онлайн информация по 
отношение на балансиращия статус на 
потребителите на мрежата.
Предоставената информация отразява 
нивото на информация, достъпна за 
оператора на преносна система, както и 
периода на плащане, за който се 
изчисляват такси за дисбаланс.

2. С цел да се подпомогнат 
мрежовите потребители да предприемат 
навременни коригиращи действия, 
операторите на преносни системи 
предоставят достатъчна, навременна и 
надеждна онлайн информация по 
отношение на балансиращия статус на 
потребителите на мрежата.
Предоставената информация отразява 
нивото на информация, достъпна за 
оператора на преносна система, както и 
периода на плащане, за който се 
изчисляват такси за дисбаланс.

Предоставянето на подобна 
информация е безплатно.

Or. de
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Изменение 248
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква в
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 7 – параграфи 4 до 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграфи 4, 5 и 6 се заличават. заличава се

Or. de

Обосновка

Paragraphs 4, 5 and 6 of the regulation concerning natural gas should be retained.

Изменение 249
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 7 – параграфи 4 до 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграфи 4, 5 и 6 се заличават. заличава се

Or. de

Обосновка

Under paragraphs 4, 5 and 6 of Article 7 of Regulation 1775/2005 network users are required 
to balance their input and offtake of gas as far as possible in order to ensure network 
stability. In addition, any costs arising from network imbalance must be met by all users, 
finally resulting in increased charges for final users. It is the responsibility of the national 
authorities to establish whether the level of imbalance charges imposed is appropriate.
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Изменение 250
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки оператор на преносна система, на 
система за съхранение и на система за 
втечнен природен газ предприема 
разумни мерки за да подпомогне 
свободната търговия с права върху 
капацитети и за да улесни такава 
търговия. Всеки подобен оператор 
разработва хармонизирани договори за 
транспортиране, за съоръжения за 
втечнен природен газ и за съхранение и 
процедури на първичния пазар, за да 
улесни вторичната търговия с 
капацитети и признава прехвърлянето 
на първични права върху капацитети, 
при уведомяване от потребители на 
системата.

Всеки оператор на преносна мрежа, на 
система за съхранение и на система за 
втечнен природен газ предприема 
разумни мерки за да подпомогне 
свободната търговия с права върху 
капацитети и за да улесни такава 
търговия. Тази търговия се организира 
в съответствие с принципите за 
прозрачност и избягване на 
дискриминацията. Всеки подобен 
оператор разработва хармонизирани 
договори за транспортиране, за 
съоръжения за втечнен природен газ и 
за съхранение и процедури на 
първичния пазар, за да улесни 
вторичната търговия с капацитети и 
признава прехвърлянето на първични 
права върху капацитети, при 
уведомяване от потребители на 
системата.

Or. ro

Обосновка

The principles of transparency and discrimination ensure equal conditions for all operators 
and guarantee the protection of consumer rights.

Изменение 251
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Пазари на дребно

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Retail markets have nothing to do with networks. They are subject to competition in the 
natural gas sector and hence to competition law. The retail market is monitored by the 
competition authorities.
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Изменение 252
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

The objective of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development 
of well functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the 
priority. The implications of such a regulatory objective 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 253
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да се улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно на 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че ролите 
и отговорностите на операторите на 
преносни мрежи и операторите на 
разпределителни мрежи са определени 
при спазване на договорните 
споразумения, задълженията към 
потребителите, правилата за обмен на 
информация и разрешаване на спорове, 
собствеността върху информацията и 
отговорността за отчитане.

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

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

Or. de

Обосновка

The regulation concerns conditions for access to the natural gas transmission networks and 
not obligations of gas suppliers/supply undertakings to their customers.
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Изменение 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези правила се създават с цел да се 
насърчи и осигури достъпа до 
трансгранични потребители. Тези 
правила се публикуват след като 
бъдат разгледани от регулаторните 
органи.

Or. de

Обосновка

The Member States are still responsible for the retail market and for the framework 
conditions applicable to transmission systems operators. As is the case in the services market, 
cross-border acts for customers can be achieved without harmonisation at European level.

Изменение 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 8а – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези правила включват отделяне на 
приходите на предприятията за 
доставка и техните служители от 
продажбата на енергия на крайните 
потребители.

Or. en
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Обосновка

At the distribution level of gas, it is essential that efficiency be encouraged through adequate 
rates. One key issue is to avoid any perverse interest in increasing energy consumption.

Изменение 256
Атанас Папаризов, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Заглавието на член 9 се заменя 
със следния текст:

„Насоки относно механизма за 
компенсиране между операторите на 

преносни мрежи“

Or. en

Обосновка

Modification of the title to avoid confusion with the guidelines referred to in Article 2e.

Изменение 257
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подробности относно предоставянето 
и определянето на техническата 
информация, необходима на мрежовите 
потребители, за да получат ефективен 
достъп до системата, и определяне на 
всички важни точки по отношение на 

в) подробности относно предоставянето 
и определянето на техническата 
информация, свързана с мрежата, 
необходима на мрежовите потребители, 
за да получат ефективен достъп до 
системата, и определяне на всички 
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изискванията за прозрачност, в това 
число информацията, която трябва да се 
публикува във всички важни точки, и 
графика, съгласно който се публикува 
тази информация, в съответствие с 
членове 6 и 6а;

важни точки по отношение на 
изискванията за прозрачност, в това 
число информацията, която трябва да се 
публикува във всички важни точки, и 
графика, съгласно който се публикува 
тази информация, в съответствие с 
членове 6 и 6а;

Or. de

Обосновка

Under Regulation 1775/2005 the Commission is only entitled to amend guidelines issued by 
legislators but not to issue them. This article effectively empowers the Commission to issue 
the guidelines which it considers necessary 'for harmonisation'. General authorisation to 
issue guidelines with the sole aim of achieving harmonisation are incompatible with the 
principle of democracy.

Изменение 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подробности относно тарифната 
методология, в съответствие с член 
3;

заличава се

д) подробности относно правилата за 
балансиране, в съответствие с член 7;
е) подробности относно процедурите 
на първичния пазар за улесняване на 
търговията с капацитети на 
вторичния пазар и прехвърлянето на 
първични права върху капацитети 
между потребители на мрежата, в 
съответствие с член 8;
ж) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 8а;
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з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The power to issue guidelines being proposed by the Commission under the regulatory and 
monitoring procedure considerably restricts the powers of the European Parliament and 
should therefore by rejected.

Изменение 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 8а;

заличава се

Or. de

Обосновка

The Member States should retain responsibility for the necessary retail market arrangements.

Изменение 260
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 

заличава се
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обхванати от член 8а;

Or. de

Обосновка

See Обосновка to amendment concerning Article 15(4) of the directive on the internal market 
for gas.

Изменение 261
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подробности относно въпроси, 
свързани с пазара на дребно, 
обхванати от член 8а;

заличава се

Or. en

Обосновка

The aim of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development of 
well functioning regional and Community wholesale markets, which should be the focus of 
this Regulation.  Best practice propositions are often better than formal guidelines in the 
retail area, which is largely a matter for subsidiarity. Though we would support a guideline 
related to the removal of artificially low regulated tariffs, the powers of regulators may be 
constrained by national legislation.

Изменение 262
Атанас Папаризов, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Topics listed in art. 2 c (3) should not be included in the Guidelines as described in Art. 9

Изменение 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Authorisation to issue guidelines for Article 2c(3) is contained in Article 2e(3), since the other 
guidelines referred to in Article 9(1) can only be amended but not issued by the Commission. 
However, the details called for under Article 9 should be deleted for reasons of consistent. 

Изменение 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграфи 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Насоките по въпросите, изброени в 
параграф 1, букви а), б) и в), са 
посочени в приложението по отношение 
на операторите на преносни системи.

2. Насоките по въпросите, изброени в 
параграф 1, букви а), б) и в), са 
посочени в приложението по отношение 
на операторите на преносни системи.
Необходимите насоки относно 
операторите на системи за 
съхранение и операторите на мрежи 
за втечнен природен газ, изброени в 
параграф 1, букви а), б) и в) и относно 
точките, изброени в параграф 1, букви 
г), д), и  е) могат да бъдат приети по-
късно, като Приложение 2 към 
настоящата директива по 
обикновената процедура.

Or. de

Обосновка

This proposal seeks to ensure that guidelines under the ordinary procedure are adopted by 
Parliament and Council. The transfer of powers to the Commission should be restricted to 
any necessary adjustments. The Commission indicates that the guidelines are necessary to 
achieve the objectives of the regulation and should therefore be set out under the directive. 
The Commission is free to make the necessary additions under the current procedure.

Изменение 265
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да 
приема насоки по отношение на 
въпросите, изброени в параграф 1.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент наред с 
другото чрез неговото допълване, се 

Комисията може да издава насоки в 
съответствие с процедурата посочена 
в член 2, параграф 2 за да се гарантира 
правилното им изпълнение от всички 
държави-членки. Освен това 
Комисията може да поиска от 
Европейската агенция за 
сътрудничество на енергийните 
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приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 14, параграф 2.

регулатори (ACER) и ENTSO/ENTSUG 
изменение на предложените насоки в 
съответствие с член 2е, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The comitology procedure is intended to make guidelines legally binding in order to 
guarantee uniform implementation in Europe. The details should be left to experts who are 
familiar with day-to-day procedures.

Изменение 266
Erika Mann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да приема 
насоки по отношение на въпросите, 
изброени в параграф 1. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент наред 
с другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Or. de

Обосновка

Under Directives 1775/2005 the Commission is only entitled to amend but not to adopt 
guidelines issued by the legislator. The article effectively empowers the Commission 
immediately to adopt guidelines which in the Commission’s view are necessary ‘for 
harmonisation’. A general authorisation to adopt guidelines with the sole purpose of 
harmonisation are incompatible with the principle of democracy.
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Изменение 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея и да приема 
насоки по отношение на въпросите, 
изброени в параграф 1. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент наред 
с другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Комисията може да изменя насоките, 
посочени в първата алинея. Тези мерки, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент наред 
с другото чрез неговото допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с упражняване на 
контрол, посочена в член 14, параграф 
2.

Or. de

Обосновка

The proposal seeks to ensure that guidelines are issued by Parliament and Council under the 
ordinary procedure. The transfer of powers to the Commission should be limited to any 
necessary adjustments. The Commission indicates that the guidelines are necessary to achieve 
the objectives of the regulation and they should therefore be set out in the directive.

Изменение 268
Dominique Vlasto

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2 – алинея - 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изменение на основните 
насоки, посочени в алинея първа и при 
приемането на основни насоки по 
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точките, посочени в параграф 1, 
Комисията предварително 
осъществява  оценка на 
въздействието и се консултира с 
всички засегнати от основните 
насоки страни, включително, ако е 
необходимо, с предприятията 
доставчици, клиентите и 
потребителите на мрежата, 
операторите на преносните мрежи, 
мрежите за дистрибуция, 
операторите на съоръженията за 
втечнен природен газ, на 
съоръженията за  съхранение, и иска 
участието на Агенцията.

Or. fr

Обосновка

Si les pouvoirs d’exécution de la Commission sont étendus à l’ensemble du Règlement, il est 
préférable d’introduire également de la transparence et des mécanismes de consultation 
(comme ils existent pour le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz), 
notamment lorsqu’il s’agit de sujets très techniques tels que l’accès aux infrastructures.

Изменение 269
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Article 9 should also refer to the possibility to adopt “Strategic Guidelines”, in line with 
similar amendments for the codes and investment plans.

Изменение 270
Umberto Guidoni

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

As a consequence from the procedure set out in Article 2e, Article 9 should also refer to the 
possibility to adopt “Strategic Guidelines” following the same procedure as other guidelines 
as provided for in the Regulation. This lead to the addition of paragraph 3a in this Article. 
The list of the guidelines of the provided in this Article, need to be scrutinised in the light of 



AM\717804BG.doc 93/95 PE404.708v01-00

BG

the 11 areas.

Изменение 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В член 13, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
„ Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи, 
установени съгласно член 25 от 
Директива 2003/55/ЕО, притежават 
нужната компетентност, за да 
осигурят ефективно спазване на 
настоящия регламент, като им 
предоставят правната 
компетентност да налагат 
ефективни, съразмерни и възпиращи 
наказателни мерки в размер на 10 % 
от оборота на оператора на мрежа 
на националния пазар за всяка 
процедура или да отнемат лиценза на 
оператора. Държавите-членки 
нотифицират Комисията за тези 
разпоредби не по-късно от 1 януари 
2010 г., като я нотифицират незабавно 
и за всяка последвала промяна в тях.“

Or. en

(Член 13 – параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1775/2005 трябва да бъде съответно 
изменен.)

Обосновка

The current state of implementation of Regulation 1775/2005 shows shortcomings because of 
missing effective sanctions implemented by Member States. There shall be no room for 
negotiation in case of non-compliance and regulators should have the power to make effective 
use of their enforcement powers.
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Изменение 272
Giles Chichester

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В член 13, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
„1. Държавите-членки гарантират, 
че националните регулаторни органи, 
установени съгласно член 25 от 
Директива 2003/55/ЕО притежават 
нужната компетентност, за да 
осигурят ефективно спазване на 
настоящия регламент, като 
предоставят на тях или на други 
органи правната компетентност да 
налагат ефективни, съразмерни и 
възпиращи наказателни мерки.
Държавите-членки нотифицират 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 1 януари 2010 г., като я 
нотифицират незабавно и за всяка 
последвала промяна в тях.“

Or. en

(С настоящото изменение се изменя съществуващият член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.)

Обосновка

The current implementation of Regulation 1775/2005 demonstrates shortcomings because of 
missing effective sanctions implemented by Member States. The Madrid Forum expressed 
strong concerns about the limited extent to which regulatory authorities are making use of 
their powers to sanction the non-compliance with requirements of the Regulation. There shall 
be no room for negotiation in cases of non-compliance and regulators should have the power 
to make effective use of their enforcement powers.



AM\717804BG.doc 95/95 PE404.708v01-00

BG

Изменение 273
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1775/2005
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В член 13, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
„1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи, 
установени съгласно член 25 от 
Директива 2003/55/ЕО притежават 
нужната компетентност, за да 
осигурят ефективно спазване на 
настоящия регламент, като 
предоставят на тях или на други 
органи правната компетентност да 
налагат ефективни, съразмерни и 
възпиращи наказателни мерки.
Държавите-членки нотифицират 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от 1 януари 2010 г., като я 
нотифицират незабавно и за всяка 
последвала промяна в тях.“

Or. en

Обосновка

According to the Council of European Energy Regulators, the current state of implementation 
of Regulation 1775/2005 shows shortcomings because of missing effective sanctions 
implemented by Member States. Effective use of the enforcement powers of regulators should 
be ensured in order to sanction non-compliance with requirements of the Regulation.
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