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Изменение 178
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 в (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член –5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Добавя се следният член:
„Член -5a

Европейска солидарност
1. Държавите-членки координират 
действията си с оглед да се 
гарантират сигурни, 
диверсифицирани и ефективни 
доставки на газ на европейския пазар. 
Държавите-членки си сътрудничат в 
следните области:
(а) координация на националните 
мерки за спешни случаи, посочени в 
член 8 от Директива 2004/67/ЕО;
(б) идентифициране и, при 
необходимост, развитие или 
модернизиране на междусистемните 
връзки в сектора на електроенергията 
и природния газ;
(в) условия и практически аспекти на 
предоставянето на взаимна помощ.
2. Държавите-членки си сътрудничат 
при разработването и изпълнението 
на нови проекти, свързани с 
междусистемни връзки между 
държави-членки, съоръженията за 
ВПГ и за съхранение с цел премахване 
на изолираните пазари, което ще 
подпомогне изграждането на единен 
европейски пазар на газ.
3. Държавите-членки координират 
действията си, свързани с трети 
държави-доставчици, с оглед да се 
гарантира изпълнението на обща 
европейска енергийна политика;
4. Комисията разработва технически 
и икономически мерки за 
приоритетното изграждане на нова 
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инфраструктура за изолираните 
пазари, която да свърже 
националните преносни системи на 
държавите членки.“

Or. lt

Изменение 179
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да бъде гарантирана сигурността 
на доставките на вътрешния пазар на 
природен газ, държавите-членки 
сътрудничат помежду си с цел да 
насърчават регионалната и двустранната 
солидарност.

1. За да бъде гарантирана сигурността 
на доставките на вътрешния пазар на 
природен газ, държавите-членки, без да 
налагат непропорционална тежест 
на участниците на пазара,
сътрудничат помежду си с цел да 
насърчават регионалната и двустранната 
солидарност.

Or. en

Обосновка

Solidarity agreements should ensure that they do not distort the market and that pricing 
signals continue to be effective especially in periods of high demand.

Изменение 180
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да бъде гарантирана сигурността 1. За да бъде гарантирана сигурността 
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на доставките на вътрешния пазар на 
природен газ, държавите-членки 
сътрудничат помежду си с цел да 
насърчават регионалната и двустранната 
солидарност.

на доставките на вътрешния пазар на 
природен газ, държавите-членки 
сътрудничат помежду си с цел да 
развиват междусистемните връзки и 
да насърчават регионалната и 
двустранната солидарност.

Or. lt

Изменение 181
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това сътрудничество обхваща 
ситуации, които водят до или има 
вероятност да доведат в краткосрочен 
план до тежко смущение на доставките, 
засягащо държава-членка. То включва:

2. Това сътрудничество обхваща 
ситуации, които водят до или има 
вероятност да доведат в краткосрочен 
план до тежко смущение на доставките, 
засягащо държава-членка.

(а) координация на националните 
мерки за спешни случаи, посочени в 
член 8 от Директива 2004/67/ЕО;
(б) идентифициране и, при 
необходимост, развитие или 
модернизиране на междусистемните 
връзки в сектора на електроенергията 
и природния газ;
(в) условия и практически аспекти на 
предоставянето на взаимна помощ.

Or. lt
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Изменение 182
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията бива информирана
относно горепосоченото 
сътрудничество.

3. Комисията, останалите държави-
членки и участниците на пазара
биват информирани относно 
горепосоченото сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Amendment is intended to ensure principles of good regulatory practice and transparency 
regarding the rules/guidelines for such co-operation and mutual assistance.

Изменение 183
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива 
чрез допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

The Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with the regulatory 
procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European Parliament and 
should be rejected.

Изменение 184
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива 
чрез допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Guidelines relating to regional solidarity are, in our opinion, unnecessary, since the article 
already contains the crucial provisions.

Изменение 185
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки заличава се
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относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива 
чрез допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The proposed comitology procedure seeks to restrict the influence of the European 
Parliament. This would remove essential decisions on the form of the internal market in 
energy from the scope of the democratic legislative procedure. Given that the outcome of a 
comitology procedure may have very wide-ranging consequences, and that such crucial 
guidelines affect the substance of the unbundling legislation to which transmission network 
operators are subject, the comitology procedure should be rejected on principle.

Изменение 186
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

4. Комисията приема насоки относно 
сътрудничеството за регионална 
солидарност в срок до една година от 
влизането в сила на настоящата 
директива. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от
настоящата директива чрез допълването 
й се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

Or. en
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Изменение 187
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

4. Комисията може да изменя насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се изменя в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.

Изменение 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност, като се 
зачита националният суверенитет 
върху природните ресурси. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в съответствие 
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посочена в член 30, параграф 3. с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

Or. nl

Обосновка

Solidarity is good, but every country must retain control over its own natural resources.

Изменение 189
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална солидарност. Тази мярка, 
целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

4. Комисията може да приема насоки 
относно сътрудничеството за 
регионална и европейска солидарност.
Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й се приема 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 30, параграф 3.

Or. lt

Изменение 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Владимир Уручев, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 

1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
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националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно 
член 2з, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки.

2. Когато сътрудничеството на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки се сблъсква със 
значителни трудности, при 
съвместно искане от страна на тези 
държави-членки Комисията може да 
определи регионален координатор, 
съгласуван с всички заинтересовани 
държави-членки. 
3. Регионалният координатор 
насърчава на регионално равнище 
сътрудничеството между 
националните регулаторни органи и 
други компетентни публични органи, 
оператори на мрежи, ръководители 
на обмена на газ, потребители на 
мрежата и участници на пазара. По-
специално регионалният 
координатор:
а) насърчава нови ефективни 
инвестиции в междусистемни връзки. 
За тази цел регионалният 
координатор подпомага операторите 
на преносни системи при 
разработване на план за регионална 
мрежа и допринася за координиране 
на инвестиционните им решения, а 
при необходимост и на тяхната 
процедура за извършване на оценки и 
определяне на мощности („open 
season procedurе“);
б) насърчава ефективното и 
безопасно използване на мрежите. За 
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тази цел регионалният координатор 
улеснява координацията между 
операторите на преносни системи, 
националните регулаторни органи и 
други компетентни национални 
публични органи за разработване на 
механизми за общо разпределение и за 
прилагане на общи защитни 
механизми.
в) представя годишен доклад на 
Комисията и на заинтересованите 
държави-членки относно 
постигнатия напредък в региона и 
относно наличието на трудности 
или пречки, които могат да 
възпрепятстват този напредък.

Or. en

Обосновка

Regional coordinators could play an important role in facilitating the dialogue between 
Member States, notably as regards cross-border investments.

Изменение 191
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 

Компетентните органи и националните 
регулаторни органи на държавите-
членки сътрудничат помежду си с цел 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на регионално равнище. По-
специално те насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище с цел 
създаване на конкурентен вътрешен 
пазар и съдействат за 
хармонизацията на законодателните и 
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сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно 
член 2з, параграф 3 от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005.

регулаторните им рамки.

Or. en

Обосновка

To ensure that regional cooperation leads to reconcilable and to a true pan-European 
market, inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSO's and 
ACER. ACER should also be empowered to make appropriate recommendation to facilitate 
market integration.

Изменение 192
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Държавите и техните национални
регулаторни органи сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище с цел 
създаване на конкурентен вътрешен 
пазар и съдействат за 
хармонизацията на законодателните и 
регулаторните им рамки. Географската 
територия, обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Or. en
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Обосновка

Regional cooperation could foster market integration and establish a competitive European 
market. To ensure that regional cooperation leads to reconcilable and to a true pan-
European market, inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSO's 
and ACER.. Any move towards regional markets must not become exclusive and there must be 
a clear regulatory framework for that market.

Изменение 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Държавите-членки и техните
национални регулаторни органи
сътрудничат помежду си с цел 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на регионално равнище. По-
специално държавите-членки 
насърчават сътрудничеството между 
операторите на мрежи на регионално 
равнище с цел създаване на 
конкурентен вътрешен пазар и 
съдействат за хармонизацията на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Or. en

Обосновка

Regional cooperation could foster market integration and establish a competitive European 
market. To ensure that cooperation leads to reconcilable and to a true pan-European market, 
inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSOs and ACER. ACER 
should also be empowered to make appropriate recommendation to facilitate market 
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integration. Any move towards regional markets must not become exclusive and there must be 
a clear regulatory framework for these markets.

Изменение 194
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Държавите-членки и регулаторните
органи сътрудничат помежду си с цел 
интегриране на националните си пазари 
най-малко на регионално равнище. По-
специално те гарантират
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
съдействат за хармонизацията на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалното 
сътрудничество, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

Or. lt

Изменение 195
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/ЕО
Член 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си с цел интегриране на 
националните си пазари най-малко на 
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регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
стимулират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.

регионално равнище. По-специално 
държавите-членки насърчават 
сътрудничеството между операторите 
на мрежи на регионално равнище и 
гарантират синхронизирането на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Освен това, държавите-членки 
гарантират минимално равнище на 
междусистемни връзки между 
съседните държави-членки.
Географската територия, обхваната от 
регионалните сътрудничества, 
съответства на определението на 
Комисията за географски територии 
съгласно член 2з, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.

Or. en

Обосновка

In order to create a truly internal market for gas there needs to be enough interconnections 
between the Member States. More interconnections will furthermore also enhance the security 
of supply.

Изменение 196
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1а. Когато сътрудничеството на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки се сблъсква със 
значителни трудности, Комисията 
може да определи регионален 
координатор, съгласуван със 
заинтересованите държави-членки. 
Регионалният координатор насърчава 
на регионално равнище 
сътрудничеството между 
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регулаторните органи и други 
компетентни публични органи, 
оператори на мрежи, борси, 
потребители на мрежата и 
участници на пазара. По-специално 
регионалният координатор:
а) насърчава нови ефективни 
инвестиции в междусистемни връзки. 
За тази цел регионалният 
координатор подпомага операторите 
на преносни системи при 
разработване на план за регионална 
мрежа и допринася за координиране 
на инвестиционните им решения, а 
при необходимост и на тяхната 
процедура за извършване на оценки и 
определяне на мощности („open 
season procedurе“); 
б) насърчава ефективното и 
безопасно използване на мрежите. За 
тази цел регионалният координатор 
улеснява координацията между 
операторите на преносни системи, 
националните регулаторни органи и 
други компетентни национални 
публични органи за разработване на 
механизми за общо разпределение и за 
прилагане на общи защитни 
механизми.
в) представя годишен доклад на 
Комисията и на заинтересованите 
държави-членки относно 
постигнатия напредък в региона и 
относно наличието на трудности 
или пречки, които могат да 
възпрепятстват този напредък.“

Or. en

Обосновка

The creation of regional coordinator would foster the regional cooperation.
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Изменение 197
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

"1а. Агенцията си сътрудничи с 
националните регулаторни органи и 
отделените оператори на преносни 
мрежи, в съответствие с глава IІІ, за 
да се гарантира сближаването на 
регулаторните рамки между 
регионите, целящо създаването на 
конкурентоспособен европейски пазар. 
Когато Агенцията прецени, че са 
необходими обвързващи правила 
относно такова сътрудничество, тя 
дава съответните препоръки. 
Агенцията става отговорният 
регулаторен орган за регионалните 
пазари.“

Or. en

Изменение 198
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Добавя се следният член:
„Член 6a
Вертикално интегрирани 
предприятия
За да осигурят независимост на 
операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
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считано от [дата на 
транспонирането плюс една година] 
вертикално интегрираните 
предприятия трябва да спазват или 
разпоредбите на член 7, параграф 1, 
букви а)-г) и на член 9 или 
разпоредбите на член 9б.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 199
Nikolaos Vakalis, Владимир Уручев, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„–1. За да осигурят независимост на 
операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
считано от [дата на 
транспонирането плюс една година] 
вертикално интегрираните 
предприятия трябва да спазват 
разпоредбите на член 7, параграф 1, 
букви а)-г) или на член 9, или на член 
9б.“

Or. en

Обосновка

This Amendment introduces effective and efficient unbundling as alternative to ownership 
unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing ownership 
and without causing the sale of either the transmission system or the production of energy.
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Изменение 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Атанас 
Папаризов, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„–1. За да осигурят независимост на 
операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
считано от [дата на 
транспонирането плюс една година] 
вертикално интегрираните 
предприятия трябва да спазват 
разпоредбите на член 7, параграф 1, 
букви а)-г) и на член 9 или 
разпоредбите на член 9б.“

Or. en

Обосновка

This Amendment introduces effective and efficient legal unbundling as alternative to 
ownership unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing 
ownership and without causing the sale of either the transmission system or the production of 
energy.

Изменение 201
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„га) същото лице или същите лица 
нямат право да експлоатират 
преносната система чрез договор за 
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управление или да упражняват 
влияние по друг начин, несвързан със 
притежаването на собственост, 
както и да упражняват пряко или 
непряко контрол или да имат 
каквито и да е интереси или права 
върху предприятие, изпълняващо 
която и да е от функциите 
производство или доставка.“

Or. en

Обосновка

This Amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Изменение 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
разрешават дерогации от параграф 1, 
букви б) и в), до [дата на 
транспониране плюс две години] при 
условие, че операторите на преносни 
системи не са част от вертикално 
интегрирани предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.



PE404.543v03-00 22/138 AM\717987BG.doc

BG

Изменение 203
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
разрешават дерогации от параграф 1, 
букви б) и в), до [дата на 
транспониране плюс две години] при 
условие, че операторите на преносни 
системи не са част от вертикално 
интегрирани предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Изменение 204
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да 
разрешават дерогации от параграф 1, 
букви б) и в), до [дата на 
транспониране плюс две години] при 
условие, че операторите на преносни 
системи не са част от вертикално 
интегрирани предприятия.

заличава се

Or. en
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Обосновка

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Изменение 205
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако е било одобрено съгласно 
член 9а за независим оператор на 
система.

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако изцяло спазва изискванията 
на настоящия член.

Or. en

Обосновка

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.

Изменение 206
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако е било одобрено съгласно 
член 9а за независим оператор на 
система.

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако изцяло спазва изискванията 
на настоящия член.

Or. en

Обосновка

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.

Изменение 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако е било одобрено съгласно 
член 9а за независим оператор на 

5. Задължението, определено в 
параграф 1, буква а), се смята за 
изпълнено, когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие, 
освен ако изцяло спазва изискванията 
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система. на настоящия член.

Or. en

Обосновка

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.

Изменение 208
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки гарантират, че 
споменатата в член 10, параграф 1, 
чувствителна търговска информация, 
притежавана от оператор на преносна 
система, който е бил част от вертикално 
интегрирано предприятие, и персоналът 
на този оператор не се прехвърлят към 
предприятия, изпълняващи най-малко 
една от функциите производство или 
доставка.

6. Държавите-членки гарантират, че:

а) споменатата в член 10, параграф 1 
чувствителна търговска информация, 
притежавана от оператор на преносна 
система, който е бил част от вертикално 
интегрирано предприятие, и персоналът 
на този оператор не се прехвърлят към 
предприятия, изпълняващи най-малко 
една от функциите производство или 
доставка;
б) операторите на преносни системи 
въвеждат и прилагат програма за 
постигане на съответствие, която 
определя мерки за гарантиране на 
отсъствието на дискриминационно 
поведение и спазването на 
задълженията за прозрачност. Такава 
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програма следва да посочи и 
специфичните задължения на 
служителите на оператора на 
преносна система за изпълнението на 
тази цел. Съответствието с тези 
задължения подлежи на независимо 
наблюдение от отговорника по 
съответствието. Националният 
регулаторен орган има право да налага 
санкции в случай на неправилно 
прилагане на програмата за 
постигане на съответствие от 
страна на оператора на преносна 
система;
в) операторите на преносни системи 
назначават лице или орган за 
отговорник по съответствието, 
който отговаря за:
(i) следенето за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
(ii) изготвянето на годишен доклад за 
съответствието и представянето му 
на националния регулаторен орган;
(iii) издаването на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане;
г) независимостта на отговорника по 
съответствието се гарантира по-
специално от условията на 
съответния трудов договор и че 
отговорникът по съответствието 
има достъп до всички документи, 
данни и бюра на оператора на 
преносна система, както и до цялата 
информация, необходима за 
правилното изпълнение на неговите 
задължения.“

Or. en

Обосновка

This Amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.
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Изменение 209
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6а. Държавите-членки гарантират, 
че операторът на преносна система и 
неговите акционери се въздържат от 
всякакви дейности, които накърняват 
неговата финансова способност да 
изпълнява задълженията си, въпреки 
ефективната експлоатация на 
мрежата (финансово обособяване).“

Or. en

Обосновка

This Amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Изменение 210
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6a. Отделянето на вертикално 
интегрираните дружества не трябва 
да води до повишаване на тарифите 
за газ за потребителите или до други 
неблагоприятни социални последици.“

Or. lt
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Изменение 211
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6а. Разпоредбите на настоящия член 
се прилагат еднакво за всички 
собственици/оператори на преносни 
системи независимо от тяхната 
страна на произход.“

Or. en

Обосновка

All TSOs, when operating in the EU should be subject to the same business rules.

Изменение 212
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6а. Разпоредбите на настоящия член 
се прилагат еднакво за всички 
собственици/оператори на преносни 
системи независимо от тяхната 
страна на произход.“

Or. en
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Изменение 213
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6б. Комисията може да приема 
насоки за гарантиране на пълно и 
ефективно съответствие на 
оператора на разпределителна 
система с изискванията на параграф 
6, букви б) и в). Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива включително 
чрез допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 30, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

Commission should have the possibility to adopt guidelines that ensure the compliance with 
the obligations in Article 7 paragraph 6 (new).

Изменение 214
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/55/ЕО
Член 7 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6б. Държавите-членки следят 
процеса на отделяне на вертикално 
интегрираните дружества и 
представят на Комисията доклад за 
напредъка.“
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Or. lt

Изменение 215
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. en

Обосновка

In connection with ownership unbundling and the ISO-model, mechanisms against investment 
by integrated undertakings from third countries were required in order to insure that also 
third country undertakings are bound to ownership unbundling and ISO. Since ownership 
unbundling and the ISO-model should no be longer the only options, such mechanisms are 
not necessary any longer.
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Изменение 216
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. en

Обосновка

Any proposal that precludes investment by third countries will result in a reduction in 
investment diversity that may result in a lack of investment, a slowing of the pace at which an 
open functioning market is achieved and a reduction in system diversity and flexibility.

Изменение 217
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
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Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. en

Обосновка

Replaced by new paragraph 7 in Article 7. Any proposal that precludes investment by third 
countries will result in a reduction in investment diversity that may result in a lack of 
investment, a slowing of the pace at which an open functioning market is achieved and a 
reduction in system diversity and flexibility.

Изменение 218
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
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2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. en

Обосновка

With regard to sinking gas production within the European Union and urgently needed 
investment into the gas infrastructure, foreign investors should not be excluded from investing 
in the European infrastructure.

Изменение 219
Constanze Angela Krehl

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. de

Обосновка

In view of falling gas production and the urgent need for investments in gas infrastructure, 
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non-European producers should not be ruled out as investors. If producers were to be largely 
excluded from investing in Europe’s gas infrastructure, this would rule out in advance any 
commitment by the producers – a evidenced by such investments – to European security of 
supply. These proposals also jeopardise the long-standing partnerships with the producer 
countries.

Изменение 220
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а заличава се
Контрол над собствениците на 
преносни системи и операторите на 
преносни системи
1. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, преносните системи или 
операторите на преносни системи не 
могат да бъдат контролирани от 
лице или лица от трети държави.
2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което 
Общността е страна, може да 
позволи дерогация от параграф 1.

Or. de

Обосновка

In view of falling gas production and the urgent need for investments in gas infrastructure, 
non-European producers should not be ruled out as investors. If producers were to be largely 
excluded from investing in Europe’s gas infrastructure, this would rule out in advance any 
commitment by the producers – a evidenced by such investments – to European security of 
supply. These proposals also jeopardise the long-standing partnerships with the producer 
countries.
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Изменение 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се накърняват международните 
задължения на Общността, преносните 
системи или операторите на преносни 
системи не могат да бъдат 
контролирани от лице или лица от трети 
държави.

1. Без да се накърняват международните 
задължения на Общността, преносните 
системи или операторите на преносни 
системи, хранилищата или 
операторите на хранилища, 
газоразпределителните центрове или 
операторите на газоразпределителни 
центрове не могат да бъдат 
контролирани от лице или лица от трети 
държави.

Or. en

Обосновка

Gas storage facilities and hubs are as vital elements of gas infrastructure as transmission 
systems, therefore the third country provision should be extended to cover these facilities.

Изменение 222
Gabriele Albertini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което Общността е 
страна, може да позволи дерогация от 
параграф 1.

2. Споразумение, целящо 
установяването на обща рамка за 
инвестициите в енергийния сектор и 
отваряне на енергийния пазар на 
трета стара и за дружествата, 
установени на територията на ЕС, 
сключено с една или повече трети 
държави, по което Общността е страна, 
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може да позволи дерогация от 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

The notion of agreement between Community and third Countries shall be clarified, in order 
for it to unequivocally refer to a specific agreement in energy matters, providing for correct 
rule of law in both European and external markets, reciprocity as and a comprehensive 
discipline for investment protection.

Изменение 223
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумение с една или повече 
трети държави, по което Общността е 
страна, може да позволи дерогация от 
параграф 1.

2. Споразумение, целящо 
установяването на обща рамка за 
инвестициите в енергийния сектор и 
отваряне на енергийния пазар на 
трета стара и за дружествата, 
установени в ЕС, сключено с една или 
повече трети държави, по което 
Общността е страна, може да позволи 
дерогация от параграф 1.

Or. en

Обосновка

The notion of agreement between Community and third Countries shall be clarified, in order 
for it to unequivocally refer to a specific agreement in energy matters, providing for correct 
rule of law in both European and external markets and for reciprocity. To this extent, when 
allowing third Countries’ companies to access the European market, the same right of access 
shall be granted to European companies willing to enter these third Countries’ market.
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Изменение 224
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б заличава се
Определяне и сертифициране на 
операторите на преносни системи
1. Предприятията, които 
притежават преносна система и 
които са сертифицирани от 
националния регулаторен орган по 
отношение на съответствието им с 
изискванията на член 7, параграф 1, и 
член 7а в съответствие с посочената 
по-долу процедура за сертифициране, 
се одобряват и определят за 
оператори на преносни системи от 
държавите-членки. Изборът на 
оператори на преносни системи се 
съобщава на Комисията и се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.
2. Без да се накърняват 
международните задължения на 
Общността, в случаите, когато 
собственик на преносна система или 
оператор на преносна система, обект 
на контрол от лице или лица от 
трети държави в съответствие с 
член 7а, е поискал да бъде 
сертифициран, собственикът или 
операторът на преносна система 
получава отказ, освен ако покаже, че 
няма възможност на съответното 
лице да бъде оказано пряко или 
непряко влияние в нарушение на 
член 7, параграф 1, от който и да е 
оператор, действащ в сектора на 
производството или доставките на 
газ или електроенергия, или от трета 
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държава.
3. Операторите на преносни системи 
нотифицират регулаторния орган 
относно всякакви планирани сделки, 
които може да изискват преоценка на 
съответствието им с разпоредбите 
на член 7, параграф 1, или член 7а.
4. Регулаторните органи следят за 
постоянното съответствие на 
операторите на преносни системи с 
разпоредбите на член 7, параграф 1, и 
член 7а. Те откриват процедура по 
сертифициране, за да гарантират 
това съответствие:
(а) на основата на нотификация от 
оператора на преносна система 
съгласно параграф 3;
(б) по собствена инициатива в 
случаите, когато имат сведения, че 
планирана промяна на правомощията 
или влиянието върху собствениците 
на преносни системи или 
операторите на преносни системи 
може да доведе до нарушение на 
член 7, параграф 1, и член 7а, или 
когато имат основания да смятат, че 
такова нарушение вече може да е 
извършено; или
(в) на основата на мотивирано искане 
от Комисията.
5. Регулаторните органи вземат 
решение относно сертифицирането 
на даден оператор на преносна 
система в срок от четири месеца от 
датата на нотификацията от 
оператора на преносна система или 
от датата на искането на 
Комисията. След изтичането на този 
срок сертификатът се смята за 
издаден. Изричното или мълчаливото 
решение на регулаторния орган може 
да стане ефективно единствено след 
закриването на процедурата, 
определена в параграфи 6–9, и само 
при условие, че Комисията не е 
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повдигнала възражения.
6. Изричното или мълчаливото 
решение относно сертифицирането 
се нотифицира незабавно на 
Комисията от регулаторния орган 
заедно с цялата свързана с решението 
информация. 
7. Комисията проучва 
нотификацията веднага след 
получаването й. Когато Комисията 
смята, че решението на регулаторния 
орган предизвиква сериозни съмнения 
по отношение на съответствието му 
с разпоредбите на член 7, параграф 1, 
член 7а или член 7б, параграф 2, в срок 
от два месеца от получаването на 
нотификацията Комисията взема 
решение да открие производство. В 
този случай тя кани регулаторния 
орган и съответния оператор на 
преносна система да представят 
становищата си. Когато Комисията 
има необходимост от допълнителна 
информация, двумесечният срок 
може да бъде удължен с два 
допълнителни месеца считано от 
получаването на цялата информация.
8. Когато Комисията е взела решение 
да открие производство, в срок, не по-
дълъг от четири месеца от 
приемането на такова решение, тя 
издава крайно решение:
(а) да не повдига възражения срещу 
решението на регулаторния орган;
или
(б) изискващо от съответния 
регулаторен орган да измени или 
оттегли решението си, ако смята, че 
разпоредбите на член 7, параграф 1, 
член 7а или член 7б, параграф 2, не са 
спазени. 
9. Когато Комисията не е взела 
решение за откриване на 
производство или окончателно 
решение в сроковете, определени 
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съответно в параграфи 7 и 8, се 
смята, че тя не е повдигнала 
възражения срещу решението на 
регулаторния орган.
10. Регулаторният орган изпълнява 
решението на Комисията, като 
изменя или отменя решението 
относно сертифицирането в срок от 
четири седмици, и информира 
съответно Комисията.
11. Регулаторните органи и 
Комисията могат да изискват от 
операторите на преносни системи и 
от предприятията, извършващи най-
малко една от функциите 
производство или доставка, всякаква 
информация, свързана с изпълнението 
на задачите им по настоящия член.
12. Регулаторните органи и 
Комисията са длъжни да запазят 
поверителността на 
чувствителната търговска 
информация.
13. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на 
параграфи 6–9. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 30, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities.
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Изменение 225
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 
6–9. Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

This should not be decided by the Commission through the comitology process, but by 
codecision.

Изменение 226
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 
6—9. Тази мярка, целяща изменение 
на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 

заличава се
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The provisions on the appointment and certification of transmission network operators is 
already sufficiently covered in the directive. There is consequently no need to authorise the 
Commission to adopt guidelines.

Изменение 227
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 
6—9. Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

13. Комисията може да изменя насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 
6—9. Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
изменя в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.
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Изменение 228
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„13а. Процедурите, посочени в 
настоящия член и в частност 
ограниченията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат по 
отношение на добивни тръбопроводи, 
чието единствено предназначение е да 
се установи връзка между мрежите 
на държавите-източници на 
доставките на газ и точка на 
доставка на територията на 
Общността, както и по отношение 
на модернизацията им.“

Or. en

Обосновка

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part.

Изменение 229
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„13а. Процедурите, посочени в 
настоящия член и в частност 
ограниченията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат по 
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отношение на добивни тръбопроводи, 
чието единствено предназначение е да 
се установи връзка между мрежите 
на държавите-източници на 
доставките на газ и точка на 
доставка на територията на 
Общността, както и по отношение 
на модернизацията им.“

Or. en

Обосновка

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part.

Изменение 230
Gabriele Albertini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Amendment

„13а. Процедурите, посочени в 
настоящия член и в частност 
ограниченията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат по 
отношение на добивни тръбопроводи, 
чието единствено предназначение е да 
се установи връзка между мрежите 
на държавите-източници на 
доставките на газ и точка на 
доставка на територията на 
Общността, както и по отношение 
на модернизацията им.“

Or. en
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Обосновка

Development of gas transport projects is often carried out by international consortia to which 
foreign producing companies take part: implementing the certification provision for pipelines 
directly landing in the territory of the Community would hinder gas import investments. 
Certification should be requested only to transit and internal gas transport infrastructure, to 
avoid the risk that control on them by foreign vertically integrated companies would impede 
correct market development.

Изменение 231
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7б – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„13а. Процедурите, посочени в 
настоящия член и в частност 
ограниченията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат по 
отношение на добивни тръбопроводи, 
чието единствено предназначение е да 
се установи връзка между мрежите 
на държавите-източници на 
доставките на газ и точка на 
доставка на територията на 
Общността, както и по отношение 
на модернизацията им.“

Or. en

Обосновка

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part: in most cases some of the companies taking part in these projects are controlled or 
participated by third Countries’.



PE404.543v03-00 46/138 AM\717987BG.doc

BG

Изменение 232
Teresa Riera Madurell

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/55/ЕО
Член 7в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в заличава се
Определяне на оператори на системи 
за съхранение и на системи за 
втечнен природен газ
Държавите-членки следва да 
определят или да изискват от 
предприятията за природен газ, 
които притежават съоръжения за 
съхранение или за ВПГ, да определят 
един или повече системни оператори 
за срок, който се фиксира от 
държавите-членки, в съответствие с 
изискванията за ефективност и 
икономически баланс.

Or. en

Изменение 233
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ при спазване на екологичните 
изисквания, както и да стимулира 
енергийната ефективност, 
научноизследователската и 

а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ при спазване на екологичните 
изисквания.
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иновационната дейност, особено с 
оглед да бъде осигурено навлизането 
на технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии.

Or. de

Обосновка

The task of transmission network, storage and/or LNG system operators is to guarantee a 
safe, reliable and efficient infrastructure. Objectives over and above these tasks cannot be 
achieved by operators. They fall within the sphere of responsibility either of the relevant 
Member States or of other market participants.

Изменение 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ при спазване на екологичните 
изисквания, както и да стимулира 
енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии.

(а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ за осигуряване на отворен пазар за 
нови участници при спазване на 
екологичните изисквания, както и да 
стимулира енергийната ефективност и 
активната интеграция, както на 
мащабните възобновяеми източници, 
така и на децентрализираното 
производство на енергия, 
научноизследователската и 
иновационната дейност.

Or. en
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Обосновка

It is also the task of the system operators to proactively integrate renewables.

Изменение 235
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В член 8, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„(га) да отговаря за събирането на 
такси за претоварване и плащания 
съгласно механизма за компенсиране 
между операторите на преносни 
системи в съответствие с член 3 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005, за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни и за 
осигуряването на мотивирани 
разяснения при отказ на достъп, 
което ще се извършва под надзора на 
националните регулаторни органи; 
при изпълнение на задълженията си 
съгласно настоящия член, 
операторите на преносни системи 
взимат предвид главно ползите за 
региона, в който осъществяват
дейността си.“

Or. en

Обосновка

This details some of the activities which need to be carried out by TSOs, but also we need to 
ensure that reasons for failing to grant access are dealt with in a transparent way.
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Изменение 236
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 8, параграф 3 се заменя 
както следва:
"3. Чрез своите национални 
регулаторни органи държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи да 
се съобразяват с минимални 
стандарти за поддръжката и 
развитието на преносната система, 
включително капацитети за 
създаване на взаимни връзки. На 
националните регулаторни органи 
следва да се предоставят по-големи 
права с цел да се гарантира защита на 
потребителите в рамките на ЕС.“

Or. en

Обосновка

Consumer protection must be a priority when maintenance decisions are being taken to 
ensure that there are no detrimental effects for end users. Currently many National 
Regulatory Authorities have no remit to care for the European consumer so all decisions are 
taken only with the national consumer in mind, this will need to change if a truly European 
energy market is to succeed.

Изменение 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6б (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 8, параграф 3 се заменя 
както следва:
"3. Чрез своите национални 
регулаторни органи държавите-
членки могат да изискват от 
операторите на преносни системи да 
се съобразяват с минимални 
стандарти за поддръжката и 
развитието на преносната система, 
включително капацитети за 
създаване на взаимни връзки. На 
националните регулаторни органи 
следва да се предоставят по-големи 
права с цел да се гарантира защита на 
потребителите в рамките на ЕС.“

Or. en

(Прибавят се разяснения към член 8, параграф 3 от Директива 2003/55/ЕО)

Обосновка

Consumer protection must be a priority when maintenance decisions are being taken to 
ensure that there are no detrimental effects for end users. Currently many National 
Regulatory Authorities have no remit to care for the European consumer so all decisions are 
taken only with the national consumer in mind, this will need to change if a truly European 
energy market is to succeed.

Изменение 238
Nikolaos Vakalis, Владимир Уручев, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6в (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграфи 4 а - 4 з (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) В член 8 се добавят следните 
параграфи:
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„4а. Операторите на преносни 
системи изготвят десетгодишен план 
за развитие на мрежата поне на всеки 
две години. Те предвиждат ефективни 
мерки за гарантиране на адекватност 
на системата и сигурност на 
доставката.
4б. Десетгодишният план за развитие 
на мрежата по-специално:
a) посочва на участниците на пазара 
основните преносни инфраструктури, 
които трябва да бъдат изградени през 
следващите десет години;
(б) съдържа всички инвестиции, за 
които вече е взето решение, и 
определя нови инвестиции, за които 
трябва да бъде взето решение за 
изпълнение през следващите три 
години.
4в. За да бъде разработен този 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата, всеки оператор на преносна 
система прави хипотеза относно 
промените в производството, 
потреблението и обмена с други 
страни и взема предвид 
съществуващите инвестиционни 
планове за мрежи на регионално и 
европейско равнище. Операторът на 
преносна система предава 
своевременно този проектоплан на 
компетентния национален орган.
4г. Компетентният национален орган 
се консултира по повод проектоплана 
с всички потребители на 
съответните мрежи по открит и 
прозрачен начин и може да публикува 
резултатите от такава консултация 
и по-специално възможните 
инвестиционни нужди. 
4д. Компетентният национален орган 
проучва дали десетгодишният 
проектоплан за развитие на мрежата 
покрива всички инвестиционни 
нужди, определени по време на 
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консултацията. Компетентният 
национален орган може да изиска от 
оператора на преносна система да 
направи промени в плана.
4е. Компетентният национален орган 
по смисъла на параграфи 24, 25 и 26 
може да бъде националният 
регулаторен орган, както който и да е 
друг компетентен национален 
държавен орган или представител 
относно разработването на 
мрежата, определен от операторите 
на преносни системи. В последния 
случай операторите на преносни 
системи предават за одобрение на 
компетентния национален държавен 
орган проектоустава си, списък с 
членовете и правилника за дейността 
си.
4ж. В случай че операторът на 
преносна система не успее да изпълни 
отделна инвестиция, включена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата, в рамките на следващите 
три години, държавите-членки 
гарантират, че националният 
регулаторен орган или друг 
компетентен национален публичен 
орган разполага с необходимата власт 
да предприеме една от следните 
мерки:
a) да изиска с всички законни средства 
от оператора на преносна система да 
изпълни своите инвестиционни 
задължения, като използва собствени 
финансови средства;
б) да прикани независими 
инвеститори да участват в търг за 
необходимите инвестиции в преносна 
система, като същевременно може да 
задължи оператора на преносна 
система:
- да се съгласи с финансиране от 
трета страна,
- да се съгласи с изграждане от трета 
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страна или да изгради съответните 
новите активи и
- да работи със съответните нови 
активи.
Съответните финансови 
договорености подлежат на 
одобрение от националния 
регулаторен орган или който и да е 
друг компетентен национален орган. 
И в двата случая регламентирането 
на тарифата позволява приходи, 
които покриват разходите за тези 
инвестиции.

4з. Компетентният национален 
държавен орган следи и оценява 
изпълнението на инвестиционния 
план.

Or. en

Обосновка

The proposed amendments of Article 8 ascertain in particular that necessary investments in 
the grid will be made, even against the will of the TSO, and that connections to the grid 
cannot be refused. If the TSO rejects to implement a specific investment, two measures are 
foreseen: either the competent public authority requests the TSO to invest or it launches a 
tendering procedure.

Изменение 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 в (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) В член 8 се добавя следния 
параграф:
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„4а. Когато изпълняват задачите си 
операторите на преносните системи 
вземат предвид техническите и 
пазарни кодекси, приети от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за природен газ."

Or. en

Обосновка

It is important that the Codes, adopted by the European Network of Transmission System 
Operators, will be implemented by all Transmission System Operators. By linking the Codes 
to the tasks of the Transmission System Operators, as defined in the Gas Directive, the legal 
position of the Codes is significantly strengthened, losing their complete voluntary character.

Изменение 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Владимир Уручев, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 г (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Добавя се следният член:
„Член 8а
Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи
І. Активи, съоръжения, персонал и 
идентичност
1. Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
вертикално интегрираните 
предприятия, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ, в частност:
а) операторите на преносни системи 
притежават активите, необходими 
за извършване на обичайния пренос на 
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газ;
ii) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
газ;
преразпределянето и пренасочването 
на персонала и предоставянето на 
услуги между отделните клонове на 
вертикално интегрирано 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка, се допуска единствено в 
случаи, в които няма възможност за 
дискриминация, и подлежи на 
одобряване от страна на 
националните регулаторни органи с 
цел да се избегнат свързаните с 
конкуренцията проблеми и 
конфликтите на интереси;
iv) своевременно се предоставят на 
разположение подходящи финансови 
ресурси за бъдещи инвестиционни 
проекти.
2. Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ дейности, посочени в параграф 1, 
включват най-малко следното:
– представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с национални регулаторни 
органи,
– осигуряване и управление на достъпа 
на трети страни до мрежата,
– събиране на такси за достъп, такси 
за претоварване и плащания съгласно 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003,
– експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система,
– инвестиционно планиране, което 
осигурява дългосрочната способност 
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на системата да отговаря на 
разумното търсене и да гарантира 
сигурност на доставките,
– правни услуги,
– счетоводни услуги и услуги в 
областта на информационните 
технологии.
3. Операторите на преносни системи 
съществуват под юридическата 
форма на акционерни дружества.
4. Операторът на преносна система
има своя собствена идентичност 
като дружество, значително 
различаваща се от тази на 
вертикално интегрираното 
дружество, с отделна търговска 
марка, средства за комуникация и 
помещения.
5. Отчетите на оператора на 
преносна система се одитират от 
одитор, различен от одитора на 
вертикално интегрираното 
предприятие и на всички свързани с 
него дружества.
II. Независимост на ръководството 
на оператора на преносна система, на 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет
6. Националният регулаторен орган 
или който и да е друг компетентен 
национален публичен орган се 
уведомява относно решенията за 
назначаване на работа и 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения на 
главния изпълнителен директор или 
на членовете на изпълнителния съвет 
на оператора на преносната система, 
както и решенията за изтичането 
или преждевременното прекратяване 
на съответните трудови договори на 
тези лица.  Тези решения и договори 
могат да станат обвързващи, 
единствено ако в срок от три 
седмици, след като е бил уведомен, 



AM\717987BG.doc 57/138 PE404.543v03-00

BG

националният регулаторен орган или 
който и да е друг компетентен 
национален публичен орган не се е 
възползвал от правото си на вето. 
Вето може да бъде налагано при 
назначаване на работа и сключване на 
съответните договори, ако са налице 
сериозни съмнения относно 
професионалната независимост на 
назначения главен изпълнителен 
директор/член на изпълнителния 
съвет; при преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения и на съответните 
договори на тези лица, правото на 
вето може да се използва само, ако са 
налице сериозни съмнения относно 
основанията за това прекратяване.

7. В случай на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на управителния 
орган на оператора на преносната 
система се гарантира право на 
обжалване пред националния 
регулаторен орган или друг 
компетентен национален публичен 
орган или съд.
8. След прекратяване на трудовите 
им правоотношения с оператора на 
преносната система, в продължение 
на най-малко три години главният 
изпълнителен директор / членовете 
на изпълнителния съвет не могат да 
заемат никаква длъжност в който и 
да е клон на вертикално
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функциите по 
производство или доставка.
9. Главният изпълнителен директор / 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносна система не 
могат да имат каквито и да е 
интереси или да получават 
възнаграждение от което и да е 
предприятие на вертикално 
интегрираното дружество, различно 
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от оператора на преносната 
система. Възнаграждението на 
главния изпълнителен директор и 
членовете на изпълнителния съвет по 
никакъв начин не зависи от 
дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие, 
различни от дейностите на 
оператора на преносната система.
10. Главният изпълнителен директор 
и членовете на управителния съвет 
на оператора на преносна система 
могат да не носят отговорност, 
пряко или косвено, относно 
ежедневното функциониране на 
който и да е филиал на вертикално 
интегрираното предприятие.
11. Без да се засягат горните 
разпоредби, операторът на преносна 
система има действителни права да 
взема решения, независимо от 
интегрираното предприятие за газ, по 
отношение на активите, които са 
необходими за експлоатацията, 
поддръжката или развитието на 
мрежата. Това не трябва да пречи на 
съществуването на подходящи 
механизми за координация, с цел да се 
гарантира защитата на 
икономическите права и правата на 
управление на дружеството майка по 
отношение на възвращаемостта на 
активите на даден филиал, 
регулирана непряко съгласно член 24в. 
Това по-специално трябва да дава 
възможност на дружеството майка 
да одобрява годишния финансов план 
или друг равностоен документ на 
оператора на преносната система и 
да определя общи горни граници за 
равнището на задлъжнялост на 
нейния филиал. Не се допуска 
дружеството майка да дава указания 
относно текущите операции или по 
отношение на отделни решения, 
свързани с изграждането или 
модернизирането на газопроводи, 
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които не надвишават условията на 
одобрения финансов план или 
равностоен документ.
III. Надзорен/управителен съвет
12. Председателите на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система не 
участват в който и да е клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка.
13. В състава на 
надзорните/управителните съвети на 
операторите на преносни системи 
влизат също и независимите членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Националният регулаторен 
орган или който и да е друг 
компетентен национален публичен 
орган се уведомява относно 
назначаването на членовете на 
надзорния/управителния съвет и то 
става обвързващо съгласно условията 
по параграф 6.
14. За целите на параграф 13, 
членовете на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносни 
системи се считат за независими, ако 
те не участват в или не поддържат с 
вертикално интегрираното 
предприятие, с акционери, 
притежаващи контролен пакет от 
акции, или с ръководителите на 
които и да е от тях каквито и да 
било стопански или друг вид 
отношения, които биха породили 
конфликт на интереси, по-специално:
а) не са били служители в който и да 
е клон на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите по производство и 
доставка, през последните пет години 
преди назначаването им за членове на 
надзорния съвет / управителния 
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съвет;
б) нямат интереси и не получават 
възнаграждение от вертикално 
интегрираното предприятие или 
което и да е от свързаните с него 
дружества с изключение на 
оператора на преносна система;
в) нямат каквито и да е стопански 
отношения с който и да е клон на 
вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функциите 
по доставка на енергия, докато 
заемат длъжност като членове на 
надзорния съвет / управителния 
съвет;
г) не са членове на изпълнителния 
съвет на дружество, в което 
вертикално интегрираното 
предприятие назначава членове на 
надзорния/управителния съвет.
IV. Отговорник по съответствието
15. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
въвеждат и прилагат програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, която определя 
мерките, които следва да се 
предприемат с цел да се гарантира 
липсата на дискриминационно 
поведение. В програмата се посочват 
и специфичните задължения на 
служителите на операторите на 
преносни системи за постигането на 
тази цел. Програмата подлежи на 
одобрението на националния 
регулаторен орган или който и да е 
друг компетентен национален 
публичен орган. Изпълнението на 
програмата е предмет на 
независимото наблюдение на 
отговорника по съответствието. 
Националният регулаторен орган 
разполага с правомощия да налага 
санкции в случай на неподходящо 
прилагане от страна на операторите 
на преносни системи на програмата 
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за постигане на съответствие с 
изискванията.
16. Главният изпълнителен 
директор/изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначават за отговорник по 
съответствието лице или орган, 
който да отговаря за:
i) следене за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
ii) подготвяне на подробен годишен 
доклад, в който да се посочват 
мерките, които следва да се 
предприемат за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 
регулаторния орган;
iii) издаване на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие с изискванията и 
нейното прилагане.
17. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира, по-
специално чрез условията на 
съответния трудов договор.
18. Отговорникът по 
съответствието има възможност 
редовно да се обръща към 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система, на 
вертикално интегрираното 
предприятие и към националните 
регулаторни органи. 
19. Отговорникът по 
съответствието присъства на всички 
заседания на надзорния съвет / 
управителния съвет на оператора на
преносна система, на които се 
разглеждат следните въпроси:
i) условия за достъп и присъединяване 
към системата, включително 
събиране на такси за достъп, такси за 
претоварване и плащания съгласно 
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компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003;
ii) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване;
(iii) закупуване на енергия, за да се 
покрият загубите на енергия.
20. По време на тези заседания 
отговорникът по съответствието 
предотвратява разкриването по 
дискриминационен начин пред 
надзорния/управителния съвет на 
информация относно дейностите на 
производителите или снабдителите, 
която може да доведе до търговски 
предимства.
21. Отговорникът по 
съответствието има достъп до 
всички съответни счетоводни книги, 
архиви и служебни помещения на 
оператора на преносна система и до 
цялата необходима информация с 
оглед на правилното изпълнение на 
своите задачи.
Отговорникът по съответствието се 
назначава и освобождава от 
длъжност от главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет 
единствено при наличие на 
предварително съгласие от страна на 
националния регулаторен орган.“

Or. en

Обосновка

This Amendment ensures effective separation without infringing ownership. By introducing 
the above mechanisms, structural and financial independence of the TSO from the production 
of vertically integrated companies will be ensured. The neutrality of the TSO will be 
controlled by the national regulatory authority, the compliance officer and the auditor. As a 
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second pillar of this option effective sanctions for regulators are introduced which guarantee 
that TSO is no more in a position that enables it to prevent investments into the grid.

Изменение 241
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 9 заличава се
Независими оператори на системи
1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да позволят дерогации 
от член 7, параграф 1, при условие, че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията. 
Вертикално интегрирани 
предприятия, които са собственици 
на преносна система, в никакъв 
случай не следва да бъдат 
ограничавани, когато предприемат 
мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.
2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система, само когато:
(а) кандидатът за оператор е показал, 
че отговаря на изискванията на 
член 7, параграф 1, букви б)—г);
(б) кандидатът за оператор е показал, 
че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
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задачите му по член 8;
(в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
предложен от регулаторния орган;
(г) собственикът на преносна система 
е показал способността си да 
изпълнява задълженията си по 
параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти на 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;
(д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент 
(ЕО) № 1775/05 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 
септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи, 
включващи сътрудничеството между 
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.
3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния 
регулаторен орган, удостоверяващ 
съответствието им с изискванията 
на член 7а и член 9, параграф 2 от 
него, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 7б.
4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението Й. в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система 
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 
5 години. Собственикът на преносна 
система може по всяко време да 
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предложи на регулаторния орган да 
определи нов независим оператор на 
система съгласно процедурата по 
член 9, параграф 1.
5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване, 
както и за експлоатацията, 
поддръжката и развитието на 
преносната система и за 
осигуряването на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В рамките 
на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той 
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.
6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносната система 
е длъжен да:
(а) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система при 
изпълнението на задълженията му, 
като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;
(б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да 
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бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
системата. Регулаторният орган 
одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни;
(в) осигурява покритието на 
отговорността, която е свързана с 
притежаваните от него и 
управлявани от независимия 
оператор на система активи на 
мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата;
(г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е дал 
съгласието си да бъдат финансирани 
от която и да е заинтересована 
страна, включително от независимия 
оператор на система.
7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6."

Or. en

Обосновка

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.
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Изменение 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Независими оператори на системи
1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да позволят дерогации 
от член 7, параграф 1, при условие, че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията. 
Вертикално интегрирани 
предприятия, които са собственици 
на преносна система, в никакъв 
случай не следва да бъдат 
ограничавани, когато предприемат 
мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.
2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система, само когато:
(а) кандидатът за оператор е показал, 
че отговаря на изискванията на 
член 7, параграф 1, букви б)—г);
(б) кандидатът за оператор е показал, 
че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
задачите му по член 8;
(в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
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предложен от регулаторния орган;
(г) собственикът на преносна система 
е показал способността си да 
изпълнява задълженията си по 
параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти на 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;
(д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент 
(ЕО) № 1775/05 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 
септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи, 
включващи сътрудничеството между
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.

3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния 
регулаторен орган, удостоверяващ 
съответствието им с изискванията 
на член 7а и член 9, параграф 2 от 
него, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 7б.

4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението Й. в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система 
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 
5 години. Собственикът на преносна 
система може по всяко време да 
предложи на регулаторния орган да 
определи нов независим оператор на 
система съгласно процедурата по 
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член 9, параграф 1.
5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване, 
както и за експлоатацията, 
поддръжката и развитието на 
преносната система и за 
осигуряването на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В рамките 
на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той 
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.
6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносната система 
е длъжен да:
(а) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система при 
изпълнението на задълженията му, 
като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;
(б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да 
бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
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системата. Регулаторният орган 
одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни;
(в) осигурява покритието на 
отговорността, която е свързана с 
притежаваните от него и 
управлявани от независимия 
оператор на система активи на 
мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата;
(г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е дал 
съгласието си да бъдат финансирани 
от която и да е заинтересована 
страна, включително от независимия 
оператор на система.
7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6.

Or. en

Обосновка

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.
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Изменение 243
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Независими оператори на системи
1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да позволят дерогации 
от член 7, параграф 1, при условие, че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията. 
Вертикално интегрирани 
предприятия, които са собственици 
на преносна система, в никакъв 
случай не следва да бъдат 
ограничавани, когато предприемат 
мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.
2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система, само когато:
(а) кандидатът за оператор е показал, 
че отговаря на изискванията на 
член 7, параграф 1, букви б)—г); 
(б) кандидатът за оператор е показал, 
че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
задачите му по член 8;
(в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
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предложен от регулаторния орган;
(г) собственикът на преносна система 
е показал способността си да 
изпълнява задълженията си по 
параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти на 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;
(д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент 
(ЕО) № 1775/05 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 
септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи, 
включващи сътрудничеството между 
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.
3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния
регулаторен орган, удостоверяващ 
съответствието им с изискванията 
на член 7а и член 9, параграф 2 от 
него, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 7б.
4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението Й. в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система 
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 
5 години. Собственикът на преносна 
система може по всяко време да 
предложи на регулаторния орган да 
определи нов независим оператор на 
система съгласно процедурата по 
член 9, параграф 1.
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5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване, 
както и за експлоатацията, 
поддръжката и развитието на 
преносната система и за 
осигуряването на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В рамките 
на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той 
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.
6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносната система 
е длъжен да:
(а) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система при 
изпълнението на задълженията му, 
като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;
(б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да 
бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
системата. Регулаторният орган 



PE404.543v03-00 74/138 AM\717987BG.doc

BG

одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни;
(в) осигурява покритието на 
отговорността, която е свързана с 
притежаваните от него и 
управлявани от независимия 
оператор на система активи на 
мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата;
(г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е дал 
съгласието си да бъдат финансирани 
от която и да е заинтересована 
страна, включително от независимия 
оператор на система.
7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6.

Or. en

Обосновка

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.
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Изменение 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се

Независими оператори на системи

1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да позволят дерогации 
от член 7, параграф 1, при условие, че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията.
Вертикално интегрирани 
предприятия, които са собственици 
на преносна система, в никакъв 
случай не следва да бъдат 
ограничавани, когато предприемат 
мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.
2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система, само когато:
(а) кандидатът за оператор е показал, 
че отговаря на изискванията на 
член 7, параграф 1, букви б)—г);
(б) кандидатът за оператор е показал, 
че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
задачите му по член 8;
(в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
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предложен от регулаторния орган;
(г) собственикът на преносна система 
е показал способността си да 
изпълнява задълженията си по 
параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти на 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;
(д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент 
(ЕО) № 1775/05 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 
септември 2005 г. относно условия за 
достъп до газопреносни мрежи, 
включващи сътрудничеството между 
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.
3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния 
регулаторен орган, удостоверяващ 
съответствието им с изискванията 
на член 7а и член 9, параграф 2 от 
него, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 7б.
4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението Й. в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система 
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 
5 години. Собственикът на преносна 
система може по всяко време да 
предложи на регулаторния орган да 
определи нов независим оператор на 
система съгласно процедурата по 
член 9, параграф 1.
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5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване, 
както и за експлоатацията, 
поддръжката и развитието на 
преносната система и за 
осигуряването на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В рамките 
на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.
6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносната система 
е длъжен да:
(а) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система при 
изпълнението на задълженията му, 
като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;
(б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да 
бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
системата. Регулаторният орган 
одобрява съответните финансови 



PE404.543v03-00 78/138 AM\717987BG.doc

BG

споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни.
(в) осигурява покритието на 
отговорността, която е свързана с 
притежаваните от него и 
управлявани от независимия 
оператор на система активи на 
мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата; 
(г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е дал 
съгласието си да бъдат финансирани 
от която и да е заинтересована 
страна, включително от независимия 
оператор на система.
7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6.

Or. en

Обосновка

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.
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Изменение 245
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към датата на 
влизане в сила на настоящата директива, 
държавите-членки могат да позволят 
дерогации от член 7, параграф 1, при 
условие, че съответната държава-членка 
е избрала независим оператор на 
система по предложение на собственика 
на преносната система, ако изборът е 
одобрен от Комисията. Вертикално 
интегрирани предприятия, притежаващи 
преносна система, в никакъв случай не 
следва да бъдат ограничавани, когато 
предприемат мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.

1. В случаите, в които преносната 
система е собственост на вертикално 
интегрирано предприятие към датата на 
влизане в сила на настоящата директива, 
държавите-членки могат да допуснат
дерогации от член 7, параграф 1, при 
условие че съответната държава-членка 
е избрала свой независим оператор на 
система по предложение на собственика 
на преносната система, ако изборът е 
одобрен от Комисията. Вертикално 
интегрирани предприятия, притежаващи 
преносна система, в никакъв случай не 
следва да бъдат ограничавани, когато 
предприемат мерки, за да отговорят на 
изискванията на член 7, параграф 1.

Or. en

(Член 1, точка 8, параграф 1 от предложението на Комисията се изменя както е 
посочено)

Обосновка

Amendment clarifies that only one ISO can be designated within a Member State.  The 
development of regional markets would not be helped by the creation of multiple ISOs within 
a single Member State.

Изменение 246
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не се е 
съобразил в срок от два месеца с 
решението й в срок от шест месеца по 
предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система 
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 5 години. 
Собственикът на преносна система 
може по всяко време да предложи на 
регулаторния орган да определи нов 
независим оператор на система съгласно 
процедурата по член 9, параграф 1.

4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 7б и 
установи, че регулаторният орган не се е 
съобразил в срок от два месеца с 
решението й в срок от шест месеца по 
предложение на Агенцията и след 
изслушване на становищата на 
собственика на преносна система и 
оператора на преносна система,
националните регулаторни органи
Комисията определя независим 
оператор на система за срок от 5 години. 
Собственикът на преносна система 
може по всяко време да предложи на 
регулаторния орган да определи нов 
независим оператор на система съгласно 
процедурата по член 9, параграф 1.

Or. ro

Изменение 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Отделяне на собствениците на 

преносни системи и операторите на 
системи за съхранение

1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
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решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението. 
Настоящият член се прилага само по
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо;
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
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защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен
инструмент;
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването Й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
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система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3."

Or. en

Обосновка

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.

Изменение 248
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Отделяне на собствениците на 

преносни системи и операторите на 
системи за съхранение

1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението. 
Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
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ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо;
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 



AM\717987BG.doc 85/138 PE404.543v03-00

BG

параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
инструмент.
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Изменение 249
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Отделяне на собствениците на 

преносни системи и операторите на 
системи за съхранение

1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението. 
Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
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на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо;
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
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отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
инструмент.
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

The provisions of the European GGPSSO (Guidelines for Good TPA Practice for Storage 
System Operators) on confidentiality and on transparency for all market participants already 
guarantee non-discriminatory access to storage. Furthermore, the principles of the use of 
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storage facilities are covered by the Regulation amending Regulation (EC) No 1775/2005 on 
conditions for access to the natural gas transmission networks, in particular Articles 4a, 5a 
and 6a thereof .

Изменение 250
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Отделяне на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение
1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението.
Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
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на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо; 
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 



AM\717987BG.doc 91/138 PE404.543v03-00

BG

отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
инструмент;
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването Й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.
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Изменение 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се

Отделяне на собствениците на 
преносни системи и операторите на 

системи за съхранение
1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението.
Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
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природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо; 
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
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не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
инструмент;
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.
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Изменение 252
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Отделяне на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение
1. Собствениците на преносни 
системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи 
за съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-
малко по отношение на правната си 
форма, организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса и съхранението. 
Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на собственика на преносна система 
и оператора на система за 
съхранение, нямат право да участват 
в дружествени структури на 
интегрираното предприятие за 
природен газ, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 



PE404.543v03-00 96/138 AM\717987BG.doc

BG

на производството, разпределението 
и доставката на природен газ;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на собствениците на 
преносни системи и на операторите 
на системи за съхранение, се вземат 
предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо;
в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
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инструмент;
г) собственикът на преносна система 
и операторът на система за 
съхранение въвеждат програма за 
съответствие с изискванията, в 
която се определят мерките за 
недопускане на дискриминационно 
поведение, и гарантират, че 
спазването й се контролира по 
подходящ начин. Програмата 
определя специфичните задължения 
на служителите за постигането на 
тази цел. Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторния орган годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Изменение 253
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Собствениците на преносни 1. Операторите на системи за 
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системи, в случаите, когато има 
определен независим оператор на 
система, и операторите на системи за 
съхранение, които са част от вертикално 
интегрирани предприятия, са 
независими най-малко по отношение на 
правната си форма, организацията и 
вземането на решения от други 
дейности, които не са свързани с 
преноса и съхранението. 

съхранение, които са част от вертикално 
интегрирани предприятия, са 
независими най-малко по отношение на 
правната си форма, организацията и 
вземането на решения от други 
дейности, които не са свързани със
съхранението 

Or. en

Изменение 254
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Собствениците на преносни системи, 
в случаите, когато има определен 
независим оператор на система, и 
операторите на системи за 
съхранение, които са част от 
вертикално интегрирани предприятия, 
са независими най-малко по отношение 
на правната си форма, организацията и 
вземането на решения от други 
дейности, които не са свързани с 
преноса и съхранението. 

Настоящият член се прилага само по 
отношение на хранилища, които са 
технически и/или икономически 
необходими за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка за клиентите съгласно член 
19.

1. Собствениците на преносни системи, 
в случаите, когато има определен 
независим оператор на система, които 
са част от вертикално интегрирани 
предприятия, са независими най-малко 
по отношение на правната си форма, 
организацията и вземането на решения 
от други дейности, които не са свързани 
с преноса и съхранението.

Or. de
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Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected .

Изменение 255
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:

2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:

Or. en

Изменение 256
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи и операторите на 
системи за съхранение съгласно 
параграф 1:

2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи съгласно параграф 1:
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Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.

Изменение 257
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лицата, отговорни за управлението на 
собственика на преносна система и 
оператора на система за съхранение, 
нямат право да участват в дружествени 
структури на интегрираното 
предприятие за природен газ, 
отговарящи пряко или непряко за 
ежедневното управление на 
производството, разпределението и 
доставката на природен газ;

а) лицата, отговорни за управлението на 
оператора на система за съхранение, 
нямат право да участват в дружествени 
структури на интегрираното 
предприятие за природен газ, 
отговарящи пряко или непряко за 
ежедневното управление на 
производството, разпределението и 
доставката на природен газ;

Or. en

Изменение 258
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лицата, отговорни за управлението на а) лицата, отговорни за управлението на 
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собственика на преносна система и 
оператора на система за съхранение, 
нямат право да участват в дружествени 
структури на интегрираното 
предприятие за природен газ, 
отговарящи пряко или непряко за 
ежедневното управление на 
производството, разпределението и 
доставката на природен газ;

собственика на преносна система, нямат 
право да участват в дружествени 
структури на интегрираното 
предприятие за природен газ, 
отговарящи пряко или непряко за 
ежедневното управление на 
производството, разпределението и 
доставката на природен газ;

Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.

Изменение 259
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимите мерки следва да бъдат 
взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на лицата, 
които отговарят за управлението на 
собствениците на преносни системи
и на операторите на системи за 
съхранение, се вземат предвид по начин, 
осигуряващ способността им да 
действат независимо;

б) необходимите мерки следва да бъдат 
взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на лицата, 
които отговарят за управлението на 
операторите на системи за съхранение, 
се вземат предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо; 

Or. en
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Изменение 260
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимите мерки следва да бъдат 
взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на лицата, 
които отговарят за управлението на 
собствениците на преносни системи и 
на операторите на системи за 
съхранение, се вземат предвид по 
начин, осигуряващ способността им да 
действат независимо;

б) необходимите мерки следва да бъдат 
взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на лицата, 
които отговарят за управлението на 
собствениците на преносни системи, се 
вземат предвид по начин, осигуряващ 
способността им да действат 
независимо;

Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.

Изменение 261
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а– параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операторът на система за 
съхранение притежава ефективни, 
независими от интегрираното 
предприятие за природен газ, права за 
вземане на решения относно 
активите, които са необходими за 

заличава се
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експлоатацията, поддръжката или 
развитието на хранилищата. Това не 
пречи на съществуването на 
подходящи координационни 
механизми, които да гарантират 
защитата на икономическите и 
управленските надзорни права на 
дружеството-майка по отношение на 
възвръщаемостта на активите в 
нейно дъщерно дружество, регулирана 
непряко в съответствие с член 24в, 
параграф 4. По-специално 
дружеството-майка следва да има 
възможност да одобрява годишния 
финансов план или всеки 
еквивалентен инструмент на 
оператора на система за съхранение и 
да поставя глобални ограничения 
върху степента на задлъжнялост на 
своето дъщерно дружество. На 
дружеството-майка не се разрешава 
да дава инструкции нито по 
отношение на ежедневните 
операции, нито по отношение на 
отделните решения относно 
изграждането или модернизирането 
на съоръжения за съхранение, които 
не надхвърлят обхвата на одобрения 
финансов план или еквивалентен 
инструмент.

Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.
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Изменение 262
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) собственикът на преносна система
и операторът на система за съхранение 
въвеждат програма за съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантират, че спазването й се 
контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел. Служителят 
или органът, отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя на 
регулаторния орган годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

г) операторът на система за съхранение 
въвежда програма за съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването й се 
контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел. Служителят 
или органът, отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя на 
регулаторния орган годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

Or. en

Изменение 263
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) собственикът на преносна система и 
операторът на система за съхранение
въвеждат програма за съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантират, че спазването й се 

г) собственикът на преносна система 
въвежда програма за съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването й се 
контролира по подходящ начин. 
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контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел. Служителят 
или органът, отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя на 
регулаторния орган годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел. Служителят 
или органът, отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя на 
регулаторния орган годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.

Изменение 264
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) собственикът на преносна система и 
операторът на система за съхранение 
въвеждат програма за съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките за недопускане на 
дискриминационно поведение, и
гарантират, че спазването й се 
контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел. Служителят 
или органът, отговарящ за 
спазването на горепосочената 
програма, представя на регулаторния 
орган годишен доклад, в който са 

г) собственикът на преносната система и 
операторът на система за съхранение 
въвежда програма за постигане на 
съответствие с изискванията, в която са 
посочени взетите мерки за осигуряване 
на справедлив достъп и за недопускане 
на дискриминационно поведение
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
постигането на тази цел.
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посочени взетите мерки и който се 
публикува.

Or. en

Обосновка

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Изменение 265
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – точка г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изпълнението на програмата се 
следи по подходящ начин от 
определено лице или орган, наричани 
по-долу „отговорник по 
съответствието“, които са изцяло 
независими и имат достъп до цялата 
необходима информация на 
собственика на преносна система и 
оператора на система за съхранение 
на всички свързани с него дружества с 
оглед на изпълнението на 
възложените му задачи; 

Or. en

Обосновка

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.
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Изменение 266
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – точка г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съответствието с изискванията 
се контролира от съвет по 
съответствието, мнозинството от 
чиито членове са независими от 
вертикално интегрираното 
предприятие.

Or. en

Обосновка

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Изменение 267
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 2 – точка г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„гв) Отговорникът по 
съответствието представя на 
регулаторния орган годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
оценка на степента на 
съответствие, който се публикува."

Or. en
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Обосновка

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Изменение 268
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Gas storage is not a monopoly market. Regulation would also jeopardise existing competition 
and planned investments in the construction of additional necessary gas storage. 
Furthermore, the Commission’s proposal that the guidelines be adopted in accordance with 
the regulatory procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European 
Parliament and should be rejected.
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Изменение 269
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

These measures exceed the scope of comitology. The issue is neither a simple implementation 
measure, nor does it concern "non-essential elements". The unbundling provisions are at the 
core of gas market liberalisation and thus can not be considered „non-essential“. In addition 
they impinge on company law – a central pillar in every economic system – and can 
consequently not be considered „non-essential“.

Изменение 270
Dorette Corbey

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме насоки за 
осигуряване на пълно и ефективно 

3. Комисията може да приеме насоки за 
осигуряване на пълно и ефективно 
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изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система и оператора на система за 
съхранение. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез допълването 
й, се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от страна 
на оператора на система за съхранение. 
Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. en

Изменение 272
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9a – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"3a. Когато вертикална интеграция 
се запазва поради това, че държава-
членка контролира както оператора 
на преносна система, така и 
предприятия, изпълняващи
функциите производство или 
доставка, се прилагат параграфи 2 и 
3."

Or. en

Обосновка

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.
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Изменение 271
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/55/ЕО
Член 9а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме насоки за 
осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от страна 
на собственика на преносна система и 
оператора на система за съхранение.
Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването, й се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

3. Комисията може да изменя насоки за 
осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от страна 
на собственика на преносна система и 
оператора на система за съхранение. 
Тази мярка, целяща изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
директива чрез допълването й, се 
изменя в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
30, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.

Изменение 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Атанас 
Папаризов, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8 а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Добавя се следният член:
„Член 9б
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Ефективно и ефикасно юридическо 
отделяне на преносни системи

I. Активи, съоръжения, персонал и 
идентичност

1. Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
вертикално интегрираното 
предприятие, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ, в частност:
i) операторите на преносни системи 
притежават активите, които са 
необходими за извършване на 
обичайния пренос на газ;
ii) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
газ;
iii) в годишния финансов план се 
предвиждат подходящи финансови 
ресурси за бъдещи инвестиционни 
проекти.
Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ дейности, посочени в настоящия 
параграф, включват най-малко:
– представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с националните 
регулаторни органи,
– предоставяне и управление на 
достъп на трети страни до 
мрежата, по-специално достъп за 
нови оператори на пазара и за 
производители на биогаз,
– събиране на такси за достъп, такси 
за претоварване и плащания съгласно 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005,
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– експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система,

– инвестиционно планиране, което 
осигурява дългосрочната способност 
на системата да отговаря на 
разумното търсене и да гарантира 
сигурност на доставките,
– правни услуги,
– счетоводни услуги и услуги в 
областта на информационните 
технологии.
2. Обмен на персонал или 
предоставяне на услуги от и на който 
и да е клон на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функциите 
производство или доставка, се 
забранява.
3. Операторът на преносна система 
не осъществява стопанска или друга 
дейност извън преноса, която би 
могла да се окаже в конфликт с 
неговите задачи, включително не 
притежава акции или дялове в никое 
предприятие или част на вертикално 
интегрираното дружество, и в никое 
друго електроенергийно и газово 
дружество. Изключенията от това 
правило изискват наличието на 
предварително съгласие от страна на 
националния регулаторен орган и се 
прилагат единствено за акции и 
дялове в други мрежови предприятия.
4. Операторът на преносна система е 
отделно юридическо лице, което се 
различава в значителна степен от 
вертикално интегрираното 
предприятие, с отделна търговска 
марка, средства за комуникация и 
помещения.
5. Операторът на преносна система 
не обменя водеща до търговски 
предимства или чувствителна 
информация с никое предприятие от 
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вертикално интегрираното 
предприятие, освен ако не предоставя 
такава информация на всички 
участници на пазара по 
недискриминационен начин. 
Операторът на преносна система 
уточнява в сътрудничество с 
националния регулаторен орган 
определението за този вид 
информация.
6. Отчетите на оператора на 
преносна система се одитират от 
одитор, различен от одитора на 
вертикално интегрираното 
предприятие и на всички свързани с 
него дружества.
II. Независимост на ръководството 
на оператора на преносна система, на 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет
7. Националният регулаторен орган се 
уведомява относно решенията за 
назначаване на работа и за всяко 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения на 
главния изпълнителен 
директор/членовете на 
изпълнителния съвет на оператора 
на преносната система, както и 
относно решенията за изтичането
или преждевременно прекратяване на 
съответните трудови договори на 
тези лица. Тези решения и договори
могат да станат обвързващи
единствено ако в срок от 3 седмици 
след уведомлението, националният 
регулаторен орган не се е възползвал 
от правото си на вето. Вето може да 
бъде налагано ако назначаването на 
работа и сключването на съответния 
договор дава основание за сериозни 
съмнения относно професионалната 
независимост на назначения главен 
изпълнителен директор/член на 
изпълнителния съвет; при 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения и на 
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съответните договори на тези лица, 
правото на вето може да се използва 
ако са налице сериозни съмнения 
относно основанията за това 
предсрочно прекратяване.
8. По отношение на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на членовете на 
управата на оператора на преносната 
система се гарантират права на 
обжалване пред националния 
регулаторен орган или пред съд.
9. Националният регулаторен орган 
взема решение по подобна жалба в 
рамките на шест месеца. Този срок 
може да бъде надвишен само в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи.
10. След прекратяване на трудовите 
им правоотношения с оператора на 
преносната система, в продължение 
на най-малко три години главните 
изпълнителни директори/членовете 
на изпълнителния съвет не могат да 
заемат никаква длъжност в никой 
клон на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка.
11. Главният изпълнителен 
директор/членовете на 
изпълнителния съвет на оператора 
на преносна система не могат да 
имат никакъв дял или да получават 
възнаграждение от никое 
предприятие на вертикално 
интегрираното дружество, различно 
от оператора на преносната 
система. Възнаграждението на 
главния изпълнителен директор и 
членовете на изпълнителния съвет по 
никакъв начин не зависи от 
дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие, 
различни от дейностите на 
оператора на преносната система.
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12. Главният изпълнителен директор 
и членовете на управителния съвет 
на оператора на преносна система не 
могат да отговарят, пряко или 
косвено, за ежедневното 
функциониране на никой клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие.
13. Без да се засягат горните 
разпоредби, операторът на преносна 
система има всички действителни 
права да взема решения, независимо 
от интегрираното газово 
предприятие, по отношение на 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката или 
развитието на мрежата. Това не 
следва да възпрепятства наличието 
на подходящи механизми за 
координация с цел да се гарантира, че 
дружеството майка е в състояние да 
определи общи горни граници за 
равнището на задлъжнялост на 
нейния филиал. Не се допуска 
дружеството майка да дава указания 
относно текущите операции или 
относно отделни решения, свързани с 
изграждането или модернизирането 
на преносни проводи, които не 
надвишават условията на одобрения 
финансов план или на друг равностоен 
инструмент.
III. Надзорен/управителен съвет

14. Председателят на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система и 
всички негови членове не участват в 
никой клон на вертикално 
интегрираното предприятие. Те също 
така не могат да бъдат членове на 
надзорния/управителния съвет на 
никое предприятие от вертикално 
интегрираното дружество.
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15. В състава на 
надзорните/управителните съвети на 
операторите на преносни системи 
влизат също и независими членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Националният регулаторен 
орган се уведомява относно 
назначаването на членовете на 
надзорния/управителния съвет и то 
става обвързващо съгласно условията 
по параграф 7.
16. За целите на параграф 15, член на 
надзорния/управителния съвет на 
оператор на преносни системи се 
счита за независим, ако не участва в 
никаква стопанска дейност с 
вертикално интегрираното 
предприятие, или не поддържа друга 
връзка с това предприятие, с 
акционери, притежаващи 
контролния му пакет от акции, или с 
ръководителите на което и да е от 
двете предприятия, което би 
породило конфликт на интереси, и 
по-конкретно:
а) не е бил служител в никой клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство и доставка, 
през последните пет години преди 
назначаването му за член на 
надзорния/управителния съвет;
б) няма дялово участие и не получава 
възнаграждение от вертикално 
интегрираното предприятие и от 
никое от свързаните с него 
дружества с изключение на 
оператора на преносна система;
в) няма никакви стопански 
отношения с никой клон на 
вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функциите 
доставка на енергия, докато заема 
длъжността член на 
надзорния/управителния съвет;
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г) не е член на изпълнителния съвет 
на дружество, в което вертикално 
интегрираното предприятие 
назначава членове на 
надзорния/управителния съвет.
IV Отговорник по съответствието
17. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
създават и прилагат програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, която определя 
мерките, които следва да се 
предприемат с цел да се гарантира 
липсата на дискриминационно 
поведение. Тази програма посочва 
специфичните задължения на 
служителите на оператора на 
преносната система за постигането 
на тази цел. Програмата подлежи на 
одобрението на регулаторния орган. 
Изпълнението на програмата от 
операторите на преносната система 
е предмет на независимото 
наблюдение на отговорника по 
съответствието. Националният 
регулаторен орган разполага с 
правомощия да налага санкции в 
случай на неподходящо прилагане от 
страна на операторите на преносни 
системи на програмата за постигане 
на съответствие с изискванията.
18. Главният изпълнителен 
директор/изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначават за отговорник по 
съответствието лице или орган, 
който да отговаря за:
i) следене за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
ii) разработване на подробен годишен 
доклад, в който да се посочват 
мерките, които следва да се 
предприемат за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 



AM\717987BG.doc 119/138 PE404.543v03-00

BG

националния регулаторен орган; 
определяне на мерките за 
прилагането на програмата за 
постигане на съответствие с 
изискванията и представяне на 
доклада пред националния 
регулаторен орган;
iii) издаване на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие с изискванията и 
нейното прилагане.
19. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира по-
специално чрез условия в неговия 
трудов договор.
20. Отговорникът по 
съответствието има възможност 
редовно да се обръща към 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система и на 
вертикално интегрираното 
предприятие, както и към 
регулаторните органи.
21. Отговорникът по 
съответствието присъства на всички 
заседания на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносна 
система, на които се разглеждат 
следните въпроси:
i) условия за достъп и присъединяване 
към системата, включително 
събиране на такси за достъп, такси за 
претоварване и плащания съгласно 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕО) № 1775/2005;
ii) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване;
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iii) правила за балансиране, 
включително правила за резервни 
мощности;
iv) закупуване на енергия, за да се 
покрият загубите на енергия.

22. По време на тези заседания 
отговорникът по съответствието 
предотвратява разкриването по 
дискриминационен начин пред 
надзорния/управителния съвет на 
информация относно дейностите на 
производителите или доставчиците, 
която може да доведе до търговски 
предимства.
23. Отговорникът по 
съответствието има достъп до 
всички съответни счетоводни книги, 
архиви и служебни помещения на 
оператора на преносна система и до 
цялата необходима информация с 
оглед на правилното изпълнение на 
поставените задачи.
24. Отговорникът по 
съответствието се назначава и 
освобождава от длъжност от 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет 
единствено след получаване на 
предварително съгласие от страна на 
националния регулаторен орган.
25. При анулиране на мандата на 
отговорника по съответствието, на 
последния следва да се забрани да 
поддържа стопански отношения с 
вертикално интегрираното 
предприятие за срок от най-малко 
пет години.
V. Развитие на мрежите и 
правомощия за вземане на 
инвестиционни решения
26. Операторите на преносни 
системи изготвят десетгодишен план 
за развитие на мрежата поне веднъж 
на всеки две години. Те вземат 
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ефикасни мерки, за да гарантират 
адекватност на системите и 
сигурност на доставките.
27. 10-годишният план за развитие на 
мрежите по-специално:

а) посочва на участниците на пазара 
основната преносна инфраструктура, 
която би трябвало да бъде изградена 
през следващите десет години,
б) съдържа информация относно 
всички инвестиции, за които вече е 
взето решение, и се посочват новите 
инвестиции, за които трябва да се 
вземе решение през следващите три 
години.
28. За да бъде изготвен този 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата, всеки оператор на преносна 
система прави разумно 
предположение относно промените в 
производството, потреблението и 
обмена с други страни и взема предвид 
съществуващите инвестиционни 
планове за мрежи на регионално и 
европейско равнище. Операторите на 
преносни системи предават 
своевременно проектите на тези 
планове на националния регулаторен 
орган.
29. Националният регулаторен орган 
се консултира относно проектоплана 
с всички съответни потребители на 
мрежи по открит и прозрачен начин 
и може да публикува резултатите от 
подобни консултации, и по-специално 
евентуалните необходимости от 
инвестиции.
30. Националният регулаторен орган 
проучва дали проектът на 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, установени в 
процеса на консултации. 
Националният регулаторен орган 
може да задължи оператора на 
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преносна система да измени своя 
план.
31. Ако операторът на преносна 
система откаже да изпълни 
конкретна инвестиция, посочена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата през следващите три 
години, държавите-членки 
гарантират, че националният 
регулаторен орган има правомощия да 
приложи една от следните мерки:
а) да изиска, чрез всички правни 
средства, от оператора на преносна 
система да изпълни 
инвестиционните си задължения, 
като използва финансовите си 
възможности, или
б) да прикани независими 
инвеститори да участват в търг за 
необходимите инвестиции в 
преносната система и същевременно 
може да задължи оператора на 
преносна система:
– да се съгласи на финансиране от коя 
да е трета страна,
– да приеме изграждане от коя да е 
трета страна на съответните нови 
активи или да изгради тези активи,
– да управлява съответния нов актив 
и
– да се съгласи с увеличение на 
капитала за финансиране на 
необходимите инвестиции и да 
допусне независими инвеститори да 
участват в това увеличение на 
капитала.
Съответните финансови 
споразумения подлежат на одобрение 
от националния регулаторен орган. И 
в двата случая регулирането на 
тарифите позволява генериране на 
приходи, които да покриват 
разходите за тези инвестиции.
32. Националният регулаторен орган 
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следи и оценява изпълнението на 
инвестиционния план.
VI. Правомощия за вземане на 
решения относно достъпа на трети 
страни до преносната мрежа
33. Операторите на преносни 
системи са задължени да въведат и 
оповестят прозрачни и ефикасни 
процедури за недискриминационно 
присъединяване на трети страни към 
мрежата. Тези процедури подлежат 
на одобрение от националните 
регулаторни органи.
34. Операторите на преносни 
системи нямат право да откажат 
присъединяването на трети страни 
към мрежата на основанието, че са 
възможни бъдещи ограничения на 
наличния капацитет на мрежата, 
напр. претоварване в отдалечени 
части на преносната мрежа. 
Операторът на преносна система е 
задължен да предоставя 
необходимата информация.
35. Операторите на преносни 
системи нямат право да отказват да 
осигурят нов достъп до мрежата 
единствено на основанието, че това 
ще доведе до допълнителни разходи, 
свързани с необходимото увеличаване 
на капацитета на части от мрежата 
в близост до мястото на 
присъединяване.
VII. Регионално сътрудничество
36. Държавите-членки, които решат 
да си сътрудничат на регионално 
равнище, налагат точни задължения 
на операторите на преносни системи 
при точно определен график, като 
постепенно се постига създаването 
на общ регионален диспечерски 
център, който отговаря за въпросите, 
свързани със сигурността, в срок от 
шест години след влизане в сила на 
Директива .../.../EО за изменение на 
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Директива 2003/55/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ.
37. Ако сътрудничеството на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки срещне затруднения, 
по тяхно съвместно искане 
Комисията може да определи 
регионален координатор.
38. Регионалният координатор 
насърчава на регионално равнище 
сътрудничеството между 
регулаторните органи и всички други 
компетентни публични органи, 
оператори на мрежи, енергийни 
борси, потребители на мрежите и 
участници на пазара. По-специално 
той:
а) насърчава нови ефикасни 
инвестиции в междусистемни връзки. 
За тази цел регионалният 
координатор съдейства на 
операторите на преносни системи 
при изготвяне на техния регионален 
план за междусистемни връзки и 
допринася за координацията на 
техните инвестиционни решения и, 
по целесъобразност, на тяхната 
процедура за извършване на оценки и 
разпределяне на мощности;
б) насърчава ефикасното и безопасно 
използване на мрежите. За тази цел 
регионалният координатор допринася 
за координацията между 
операторите на преносни системи, 
националните регулаторни органи и 
други компетентни национални 
публични органи като същевременно 
изготвя на механизми за общо 
разпределение и за общи защитни 
мерки.
в) представя ежегоден доклад на 
Комисията и на заинтересованите 
държави-членки относно 
постигнатия напредък в региона и 
относно наличието на всякакви 
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трудности или пречки, които могат 
да възпрепятстват този напредък.
VIII. Санкции
39. С оглед на изпълнението на 
задълженията, които са му 
възложени съгласно настоящия член, 
националният регулаторен орган:
i) получава правомощия да изисква 
всякакъв вид информация от 
оператора на преносна система и да 
осъществява пряка връзка с всички 
негови служители; при наличието на 
съмнения, националният регулаторен 
орган има същите правомощия 
спрямо вертикално интегрираното 
предприятие и неговите филиали;
ii) може да извършва всякакви 
необходими проверки на оператора на 
преносна система и, при наличието 
на съмнения, във вертикално 
интегрираното предприятие и 
неговите филиали; прилагат се 
разпоредбите на член 20 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета 
от 16 декември 2002 г. относно 
изпълнението на правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 81 
и 82 от Договора1.
40. С оглед на изпълнението на 
задачите, които са му възложени 
съгласно настоящия член, 
националният регулаторен орган 
разполага с правомощия за налагане 
на ефективни, целесъобразни и 
възпиращи санкции на оператора на 
преносна система и/или на 
вертикално интегрираното 
предприятие, които не изпълняват 
задълженията си съгласно 
настоящия член или решенията на 
националния регулаторен орган. Тези 
правомощия включват правото:
i) да налага ефективни, целесъобразни 
и възпиращи глоби, свързани с 
оборота на дружеството-оператор 
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на мрежата;
ii) да издава разпореждания за 
поправяне на дискриминационно 
поведение;
iii) да оттегли, изцяло или частично, 
разрешението на оператора на 
преносна система в случай на 
повтарящи се нарушения на 
разпоредбите относно отделянето, 
посочени в настоящия член.“
1    OВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Member States are given the opportunity to further liberalise their markets without having to 
resort to ownership unbundling.

Изменение 274
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8 а (нова)
Директива 2003/55/ЕО
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Добавя се следният член:
„Член 9б
Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи
I. Активи, съоръжения, персонал и 
идентичност
1. Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
вертикално интегрираните
предприятия, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
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газ, в частност:
i) операторът на преносна система 
притежава активите, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ;
ii) операторът на преносна система 
назначава персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
газ;
iii) преразпределянето на персонала и 
предоставянето на услуги между 
отделните клонове на вертикално 
интегрирано предприятие, 
изпълняващо функциите 
производство или доставка, се 
допуска единствено в случаи, в които 
няма риск от дискриминация, и 
подлежи на одобряване от страна на 
националните регулаторни органи с 
цел да се избегнат свързаните с 
конкуренцията проблеми и 
конфликтите на интереси;
iv) своевременно се предоставят на 
разположение подходящи финансови 
ресурси за бъдещи инвестиционни 
проекти.
2. Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
газ дейности, посочени в параграф 1, 
включват най-малко следното:
– представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с национални регулаторни 
органи,
– осигуряване и управление на достъпа 
на трети страни до мрежата,
– събиране на такси за достъп, такси 
за претоварване,
– експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система,
– инвестиционно планиране, което 
осигурява дългосрочната способност 
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на системата да отговаря на 
разумното търсене и гарантира 
сигурност на доставките,
– правни услуги,
– счетоводни услуги и услуги в 
областта на информационните 
технологии.
3. Операторите на преносни системи 
съществуват под юридическата 
форма на акционерни дружества.
4. Операторът на преносна система 
има своя собствена корпоративна 
идентичност, значително 
различаваща се от тази на 
вертикално интегрираното 
предприятие, с отделна търговска 
марка, средства за комуникация и 
помещения.
5. Отчетите на оператора на 
преносна система се одитират от 
одитор, който се различава от 
одитора, извършващ одит на 
вертикално интегрираното 
предприятие и на всички свързани с 
него дружества.
II. Независимост на ръководството 
на оператора на преносна система, на 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет
6. Националният регулаторен орган 
или който и да е друг компетентен 
национален публичен орган се 
уведомява относно решенията за 
назначаване на работа и за ранно 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения на 
главния изпълнителен директор или 
на членове на изпълнителния съвет 
на оператора на преносната система 
и за сключване и преждевременно 
прекратяване на съответните 
трудови договори на тези лица. Тези 
решения и споразумения могат да 
станат обвързващи само в случай че в 
срок от три седмици след 
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уведомлението регулаторният орган 
или друг компетентен национален 
държавен орган не е упражнил 
правото си на вето. Вето може да 
бъде налагано, ако назначаването на 
работа и сключването на съответния 
договор дава основание за сериозни 
съмнения относно професионалната 
независимост на назначения главен 
изпълнителен директор/член на 
изпълнителния съвет; при 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения и на 
съответните договори на тези лица, 
правото на вето може да се използва 
ако са налице сериозни съмнения 
относно основанията за това 
преждевременно прекратяване.
7. В случай на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на членовете на 
управата на оператора на преносната 
система се гарантират права на 
обжалване пред националния 
регулаторен орган или друг 
компетентен национален публичен 
орган или пред съд.
8. След прекратяване на трудовите 
им правоотношения с оператора на 
преносната система, в продължение 
на най-малко три години главните 
изпълнителни директори/членовете
на изпълнителния съвет не могат да 
заемат никаква длъжност в никой 
клон на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка.
9. Главният изпълнителен 
директор/членовете на 
изпълнителния съвет не могат да 
имат никакъв дял и да получават 
възнаграждение от никое 
предприятие на вертикално 
интегрираното дружество, различно 
от оператора на преносната 
система. Възнаграждението им по 
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никакъв начин не зависи от 
дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие, 
различни от дейностите на 
оператора на преносна система.
10. Главният изпълнителен директор 
и членовете на управителния съвет 
на оператора на преносна система не 
могат да отговарят, пряко или 
косвено, за ежедневното 
функциониране на никой клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие.
11. Без да се засягат горните 
разпоредби, операторът на преносна 
система има действителни права да 
взема решения, независимо от 
интегрираното предприятие за газ, по 
отношение на активите, които са 
необходими за експлоатацията, 
поддръжката или развитието на 
мрежата. Това не следва да пречи на 
съществуването на подходящи 
механизми за координация с цел да се 
гарантира защитата на 
икономическите права и правата на 
управленски надзор на дружеството 
майка по отношение на 
възвращаемостта на активите на 
даден филиал, регулирани непряко 
съгласно член 24в. По-специално, това 
дава възможност на дружеството 
майка да одобрява годишния финансов 
план или друг равностоен 
инструмент на оператора на 
преносната система и да определя 
общи горни граници за равнището на 
задлъжнялост на филиала. Не се 
допуска дружеството майка да дава 
указания относно текущите 
операции или относно отделни 
решения, свързани с изграждането 
или модернизирането на преносни 
газопроводи, които не надвишават 
условията на одобрения финансов 
план или на друг равностоен 
инструмент.
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III. Надзорен/управителен съвет
12. Председателите на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система не 
участват в никой клон на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функциите 
производство или доставка.
13. В състава на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система 
влизат също и независими членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Националният регулаторен 
орган или който и да е друг
компетентен национален публичен 
орган се уведомява относно 
назначаването на членовете на 
надзорния/управителния съвет и то 
става обвързващо съгласно условията 
по параграф 6.
14. За целите на параграф 13, член на 
надзорния/управителния съвет на 
оператор на преносни системи се 
счита за независим, ако не участва в 
никаква стопанска дейност с 
вертикално интегрираното 
предприятие или не поддържа друга 
връзка с това предприятие, с 
акционерите, притежаващи 
контролния му пакет от акции, или с 
ръководителите на което и да е от 
двете предприятия, което би 
породило конфликт на интереси, и 
по-специално:
а) не е бил служител в никой клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство и доставка, 
през последните пет години преди 
назначаването му за член на 
надзорния/управителния съвет;
б) няма дялово участие и не получава 
възнаграждение от вертикално 
интегрираното предприятие и от 
никое от свързаните с него 
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дружества с изключение на 
оператора на преносна система;
в) няма никакви съответни 
стопански отношения с никой клон 
на вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функции по 
доставка на електроенергия, докато 
заема длъжността член на 
надзорния/управителния съвет;
г) не е член на изпълнителния съвет 
на дружество, в което вертикално 
интегрираното предприятие 
назначава членове на 
надзорния/управителния съвет.
IV Отговорник по съответствието
15. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
създават и прилагат програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, която определя 
мерките, които следва да се 
предприемат с цел да се гарантира 
липсата на дискриминационно 
поведение. Тази програма посочва 
специфичните задължения на 
служителите на операторите на 
преносни системи за постигането на 
тази цел. Програмата подлежи на 
одобрение от националния 
регулаторен орган или друг 
компетентен национален публичен 
орган. Изпълнението на програмата е 
предмет на независимото наблюдение 
на отговорника по съответствието. 
Националният регулаторен орган 
разполага с правомощия да налага 
санкции в случай на неподходящо 
прилагане от страна на операторите 
на преносни системи на програмата 
за постигане на съответствие с 
изискванията.
16. Главният изпълнителен 
директор/изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначават за отговорник по 
съответствието лице или орган, 
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който да отговаря за:
i) следене за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
ii) подготвяне на подробен годишен 
доклад, в който да се посочват 
мерките, които следва да се 
предприемат за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 
националния регулаторен орган;
iii) издаване на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие с изискванията и 
нейното прилагане.
17. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира по-
специално чрез условия в неговия 
трудов договор.
18. Отговорникът по 
съответствието има възможност 
редовно да се обръща към 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система, на 
вертикално интегрираното 
предприятие и към националните 
регулаторни органи.
19. Отговорникът по 
съответствието присъства на всички 
заседания на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносна 
система, на които се разглеждат 
следните въпроси:
i) условия за достъп и присъединяване 
към мрежата, включително събиране 
на такси за достъп и такси за 
претоварване;
ii) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване;
iii) правила за балансиране, 
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включително необходимостта от 
гъвкавост на оператора на преносна 
система;
iv) закупуване на енергия, за да се 
покрият необходимостите на 
оператора на преносна система.
20. По време на тези заседания 
отговорникът по съответствието 
предотвратява разкриването по 
дискриминационен начин пред 
надзорния/управителния съвет на 
информация относно дейностите на 
клиентите или доставчиците, която 
може да доведе до търговски 
предимства.
21. Отговорникът по 
съответствието има достъп до 
всички съответни счетоводни книги, 
архиви и служебни помещения на 
оператора на преносна система и до 
цялата необходима информация с 
оглед на правилното изпълнение на 
поставените задачи.
22. Отговорникът по 
съответствието се назначава и 
освобождава от длъжност от 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет само 
след получаване на предварително 
съгласие от страна на националния 
регулаторен орган.
V. Развитие на мрежите и 
правомощия за вземане на 
инвестиционни решения
23. Операторите на преносни 
системи изготвят десетгодишен план 
за развитие на мрежата поне на всеки 
две години. Те вземат ефикасни мерки, 
за да гарантират адекватност на 
системата и сигурност на 
доставките.
24. В десетгодишния план за развитие 
на мрежата по-специално:
а) се посочват на участниците на 
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пазара основните преносни 
инфраструктури, които би трябвало 
да бъдат изградени през следващите 
десет години;
б) се съдържа информация относно 
всички инвестиции, за които вече е 
взето решение, и се посочват новите 
инвестиции, за които трябва да се 
вземе решение през последващите три 
години.
25. За да бъде изготвен проект за този 
план, всеки оператор на преносна 
система прави разумно 
предположение относно промените в 
доставките, производството, 
потреблението и обмена с други 
страни и взема предвид 
съществуващите инвестиционни 
планове за мрежи на регионално и 
европейско равнище. Операторът на 
преносна система предава 
своевременно този проектоплан на 
компетентния национален орган.
26. Компетентният национален орган 
се консултира относно проектоплана 
с всички съответни потребители на 
мрежи по открит и прозрачен начин 
и може да публикува резултатите от 
консултацията, и по-специално 
евентуалните необходимости от 
инвестиции.
27. Компетентният национален орган 
проучва дали проектът на 
десетгодишния план за развитие на
мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, установени в 
рамките на консултацията. 
Компетентният национален орган 
може да задължи оператора на 
преносна система да измени своя 
план.
28. Компетентният национален орган 
по смисъла на параграфи 25, 26 и 27 
може да бъде националният 
регулаторен орган, друг компетентен 
национален публичен орган или 
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пълномощник, който е определен от 
операторите на преносни системи и 
който е натоварен с развитието на 
мрежата. В последния случай 
операторите на преносни системи 
предават проектоустава, списъка с 
членове и правилника за дейността за 
одобрение от компетентния 
национален публичен орган.
29. Ако операторът на преносна 
система откаже да изпълни 
конкретна инвестиция, посочена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата през следващите три 
години, държавите-членки 
гарантират, че националният 
регулаторен орган или друг 
компетентен национален публичен 
орган има правомощията да приложи 
една от следните мерки:
а) да изиска, чрез всички правни 
средства, от оператора на преносна 
система да изпълни 
инвестиционните си задължения, 
като използва финансовите си 
възможности, или
б) да прикани независими 
инвеститори да участват в търг за 
необходимите инвестиции в 
преносната система и същевременно 
може да задължи оператора на 
преносна система:
– да се съгласи на финансиране от коя 
да е трета страна,
– да приеме изграждане от трета 
страна на съответните нови активи 
или да изгради тези активи, и
– да управлява съответния нов актив. 
Съответните финансови условия 
подлежат на одобрение от 
националния регулаторен орган или 
всякакъв друг компетентен 
национален орган. И в двата случая 
регулирането на тарифите позволява 
генериране на приходи, които да 
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покриват разходите за тези 
инвестиции.

30. Компетентният национален 
публичен орган следи и оценява 
изпълнението на инвестиционния 
план.
VI. Регионално сътрудничество
31. Когато сътрудничеството на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки се сблъсква със 
значителни трудности, Комисията, в 
съгласие със заинтересованите 
държави-членки, може да назначи 
регионален координатор.
32. Регионалният координатор 
насърчава на регионално равнище 
сътрудничеството между 
регулаторните органи и всякакви 
други компетентни публични органи, 
оператори на мрежи, газови борси, 
потребители на мрежи и участници 
на пазара. По-специално той:
а) насърчава нови ефикасни 
инвестиции в междусистемни връзки. 
За тази цел регионалният 
координатор съдейства на 
операторите на преносни системи 
при изготвяне на техния регионален 
план за междусистемни връзки и 
допринася за координацията на 
техните инвестиционни решения и, 
по целесъобразност, на тяхната 
процедура за извършване на оценки и 
разпределяне на мощности;
б) насърчава ефикасното и безопасно 
използване на мрежите. За тази цел 
регионалният координатор допринася 
за координацията между 
операторите на преносни системи, 
националните регулаторни органи и 
други компетентни национални 
публични органи с цел изготвяне на 
механизми за общо разпределение и за 



PE404.543v03-00 138/138 AM\717987BG.doc

BG

общи защитни мерки.
в) представя ежегоден доклад на 
Комисията и на заинтересованите 
държави-членки относно 
постигнатия напредък в региона и 
относно наличието на трудности 
или пречки, които могат да 
възпрепятстват този напредък.“

Or. en

Обосновка

An alternative solution for Member States to ensure the independence of TSOs has to be 
introduced.
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