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Изменение 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от [дата на транспонирането
плюс една година]:

1. С цел да се гарантира 
независимостта 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 следните букви от а) 
до г) или разпоредбите на член 10 или 
член 10б:

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 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от [дата на транспонирането

1.  За да се осигури независимост на 
операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
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плюс една година]: считано от [датата на транспонирането 
плюс една година] вертикално 
интегрираните предприятия трябва 
да спазват:
- или разпоредбите на настоящия 
член и на членове 8а и 8б; или
- разпоредбите на членове 8а, 8б и 8ба.

При спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на членове 8а и 8б, 
държавите-членки гарантират, че 
считано от [датата на 
транспониране плюс една година]:

Or. en

Обосновка

This change enables Member States to choose between ownership unbundling and effective 
and efficient unbundling. It is tied to the AMD on Art. 28, in which the Commission is asked 
to review whether effective and efficient unbundling is sufficient to attain effective competition 
and report back to the European Parliament and the Council. 

Изменение 228
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко предприятие, притежаващо 
преносна система, действа като 
оператор на преносна система; 

а) всяко предприятие, притежаващо 
преносна система, действа като 
оператор на преносна система или 
разполага със съответен оператор на 
преносна система;

Or. en

Обосновка

The directive should be flexible enough to allow pragmatic regional and/or interim solutions: 
This would allow delegation of system operation to trans-national units. 
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Изменение 229
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко предприятие, притежаващо 
преносна система, действа като 
оператор на преносна система; 

заличава се

Or. en

Обосновка

The deletion of this letter in Article 8 implies that the transmission system operator could be 
not only the owner of the transmission assets as a whole, but also could have no assets at all 
or could be the owner of part of transmission assets. Nevertheless, and in any case, the same 
requirements would apply.

Изменение 230
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) същото лице или същите лица нямат 
право:

б) същото лице или същите лица нямат 
право, поотделно или заедно:

Or. en
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Изменение 231
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да имат 
каквито и да е интереси или права върху 
оператор на преносна система или 
преносна система,

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да имат 
каквито и да е интереси или права върху 
оператор на преносна система,

Or. en

Обосновка

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.

Изменение 232
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да 
имат каквито и да е интереси или 
права върху оператор на преносна 

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол върху 
оператор на преносна система или 



AM\718659BG.doc 7/120 PE404.394v02-00

BG

система или преносна система, преносна система,

Or. en

Изменение 233
Manuel António dos Santos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да 
имат каквито и да е интереси или 
права върху оператор на преносна 
система или преносна система,

(i) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка, 
и едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или права 
върху оператор на преносна система или 
преносна система,

Or. en

Обосновка

It is understood that is not necessary to prevent minority shares as long as they do not 
interfere with the activity control. The existence of minority shares does not compromise the 
operators' independence.

Изменение 234
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 
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система или преносна система и 
едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да имат 
каквито и да е интереси или права върху 
предприятие, изпълняващо най-малко 
една от функциите производство или 
доставка;

система и едновременно с това да 
упражняват пряко или непряко контрол 
или да имат каквито и да е интереси или 
права върху предприятие, изпълняващо 
най-малко една от функциите 
производство или доставка;

Or. en

Обосновка

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.

Изменение 235
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 
система или преносна система и 
едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да 
имат каквито и да е интереси или 
права върху предприятие, изпълняващо 
най-малко една от функциите 
производство или доставка;

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 
система или преносна система и 
едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол върху 
предприятие, изпълняващо най-малко 
една от функциите производство или 
доставка;

Or. en
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Изменение 236
Manuel António dos Santos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б) - точка (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 
система или преносна система и 
едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или да 
имат каквито и да е интереси или 
права върху предприятие, изпълняващо 
най-малко една от функциите 
производство или доставка;

(ii) да упражняват пряко или непряко 
контрол върху оператор на преносна 
система или преносна система и 
едновременно с това да упражняват 
пряко или непряко контрол или права 
върху предприятие, изпълняващо най-
малко една от функциите производство 
или доставка;

Or. en

Обосновка

It is understood that is not necessary to prevent minority shares as long as they do not 
interfere with the activity control. The existence of minority shares does not compromise the 
operators' independence.

Изменение 237
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) едно и също лице или едни и същи 
лица нямат право да назначават 
членове на надзорния съвет, 
управителния съвет или законно 
представляващи предприятието 
органи на оператор на преносна 
система или на преносна система и 
едновременно с това да упражняват 

заличава се
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пряко или непряко контрол или да 
имат каквито и да е интереси или 
права върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или 
доставка;

Or. en

Изменение 238
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) едно и също лице или едни и същи 
лица нямат право да назначават членове 
на надзорния съвет, управителния съвет 
или законно представляващи 
предприятието органи на оператор на 
преносна система или на преносна 
система и едновременно с това да 
упражняват пряко или непряко контрол 
или да имат каквито и да е интереси или 
права върху предприятие, изпълняващо 
най-малко една от функциите 
производство или доставка;

в) едно и също лице или едни и същи 
лица нямат право да назначават членове 
на надзорния съвет, управителния съвет 
или законно представляващи 
предприятието органи на оператор на 
преносна система и едновременно с това 
да упражняват пряко или непряко 
контрол или да имат каквито и да е 
интереси или права върху предприятие, 
изпълняващо най-малко една от 
функциите производство или доставка;

Or. en

Обосновка

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.
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Изменение 239
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – точка га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"га) същото лице или същите лица 
нямат право да експлоатират 
преносната система чрез договор за 
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 240
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интересите и правата, споменати 
в параграф 1, буква б) от него, 
включват по-специално:

2. При условие, че са спазени 
изискванията на параграф 1, буква б), 
два отделни публични органа могат 
да контролират дейностите по 
производство и доставка, от една 
страна, и дейностите по пренос, от 
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друга страна.

а) притежаването на част от 
капитала или стопанските активи, 
или
б) правото на гласуване, или
в) правото на назначаване на членове 
на надзорния съвет, управителния 
съвет или на органите, законно 
представляващи предприятието, или
г) правото на получаване на 
дивиденти или други дялове от 
печалбите.

Or. en

Изменение 241
Manuel António dos Santos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интересите и правата, споменати в 
параграф 1, точка б) включват по-
специално:

2. Правата, споменати в параграф 1, 
буква б) от него, включват по-
специално:

а) притежаването на част от 
капитала или стопанските активи, 
или
б) правото на гласуване, или а) правото на гласуване, или 
в) правото на назначаване на членове на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, законно 
представляващи предприятието, или

б) правото на назначаване на членове на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, законно 
представляващи предприятието.

г) правото на получаване на 
дивиденти или други дялове от 
печалбите.

Or. en
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Обосновка

The operator's independence is not compromised with the ownership of part of the capital, of 
the business assets or with the right to obtain dividends or other shares of the benefits. In 
return the power to exercise voting rights or the power to appoint members of the supervisory 
board, the administrative board or bodies legally representing the undertaking is decisive for 
the control of the operator.

Изменение 242
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интересите и правата, споменати в 
параграф 1, точка б) включват по-
специално:

2. Правата, споменати в параграф 1, 
букви б) и в) от него, включват по-
специално:

а) притежаването на част от 
капитала или стопанските активи, 
или
б) правото на гласуване, или а) правото на гласуване, или 
в) правото на назначаване на членове на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, законно 
представляващи предприятието, или

б) правото на назначаване на членове на 
надзорния съвет, управителния съвет 
или на органите, законно 
представляващи предприятието.

г) правото на получаване на 
дивиденти или други дялове от 
печалбите.

Or. en

Изменение 243
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

"3а. Предвид специфичните 
характеристики на националните и 
регионалните пазари на 
електроенергия, Комисията определя 
икономическите и финансовите 
критерии, както и критериите за 
сигурност на доставките и др., в 
съответствие с които се извърша 
задължително и обосновано отделяне 
на собствеността на вертикално 
интегрираните дружества.
Задълженията, наложени на 
вертикално интегрираните 
дружества съгласно директивата, 
следва да бъдат пропорционални на 
преследваната цел."

Or. lt

Изменение 244
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"3а. Държавите-членки наблюдават 
процеса на отделяне на 
собствеността на вертикално 
интегрираните дружества и 
представят пред Комисията доклад 
за постигнатия напредък."

Or. lt
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Изменение 245
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"3в. Отделянето на собствеността 
на вертикално интегрираните 
дружества не трябва да води до 
повишаване на тарифите за 
електроенергия за потребителите 
или до други неблагоприятни 
социални последици."

Or. en

Изменение 246
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – 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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Изменение 247
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – 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 за независим оператор на 
система съгласно член 10. 

5. При изпълнението на 
задълженията им за развитие на 
регионално сътрудничество съгласно 
член 5, държавите-членки полагат 
усилия да определят оператор на 
преносна система, който да покрива 
няколко национални територии, в 
съответствие с член 2з от Регламент 
(EО) № 1228/2003. Държавите-членки 
вземат подходящи мерки, за да 
гарантират, че този оператор на 
преносна система действа в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член и на член 10а. 
Държавите-членки използват 
икономически стимули за насърчаване 
създаването на оператори на 
регионални системи.

Or. en

Обосновка

To build larger and liquid markets stronger guidance is required for TSOs. Grid planning or 
operational coordination can likely not be harmonised by voluntary cooperation of TSOs. We 
should allow the setting up of a TSO at regional and EU level. Inter-regional cooperation is 
essential to enable a truly pan-European market to emerge.

Regional system operation should be aimed at incentivising regional operation in a cost 
efficient way, facilitate cross-border trade and market integration and provide investments 
that best fit regional needs taking into account inter-regional aspects.
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Изменение 248
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – 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 за независим оператор на 
система съгласно член 10.

5. С цел развитие на регионално 
сътрудничество съгласно чл. 5а 
държавите-членки насърчават и 
подкрепят всяко съдействие и/или 
сътрудничество между операторите 
на преносни системи и 
регулаторните органи, насочено към 
хармонизиране на достъпа и 
уеднаквяване на правилата (с оглед 
интеграция на районите, за които се 
отнася това уеднаквяване) в рамките 
на отделни държави-членки и в 
няколко съседни държави-членки, в 
съответствие с чл. 2з, параграф 3 от 
Регламент (EО) № 1228/2003. Това 
сътрудничество може да бъде под 
формата на обща структура на 
всички заинтересовани оператори на 
преносни системи, като обхваща 
територията на няколко съседни 
страни. В този случай държавите-
членки гарантират, че тази обща 
структура на операторите на 
преносни системи е съвместима с 
принципите, посочени в настоящия 
член и в член 10а. 

Or. fr

Обосновка

Although voluntary cooperation among transmission system operators at regional level has 
delivered some results, a better-defined framework is needed for the regional management of 
networks. The Member States should give preference to regional arrangements over purely 
national solutions. This directive should favour the creation of a regional, or even European, 
system operator to allow the emergence of a genuinely pan-European market.  
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Изменение 249
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – 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 за независим оператор на 
система съгласно член 10.

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.

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.

Изменение 250
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

"5а. С оглед прилагането на 
настоящия член, когато посоченото в 
параграф 1, букви от б) до г) лице е 
държава-членка или друг публичен 
орган, се счита, че два отделни 
публични органа, упражняващи 
контрол върху оператор на преносна 
система или върху преносна система, 
и от друга страна, върху 
предприятие,  извършващо която и да 
е от дейностите по производство или 
доставка, не са едно и също лице.“

Or. en

Изменение 251
Jan Březina

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5а. С оглед прилагането на 
настоящия член, когато посоченото в 
параграф 1, букви от б) до г) лице е 
държава-членка или друг публичен 
орган, се счита, че два отделни 
публични органа, упражняващи 
контрол върху оператор на преносна 
система или върху преносна система, 
и от друга страна, върху 
предприятие,  извършващо която и да 
е от дейностите по производство или 
доставка, не са едно и също лице.“ 

Or. en
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Обосновка

A similar provision was suggested in the recital 12. For legal certainty it is however 
necessary to have this provision in legal text.

Изменение 252
Manuel António dos Santos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"5а. Когато държава-членка е 
акционер в предприятие, посочено в 
параграф 1, буква а), предвидените в 
параграф 1, букви б) и в) задължения 
се считат за изпълнени, ако 
предприятието, извършващо която и 
да е от дейностите по производство 
или доставка, и операторът на 
преносната система или преносната 
система са юридически независими 
държавни институции и действат в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 1, букви б) и в)."

Or. en

Обосновка

The networks separation does not imply the privatization of the activities. The public sector 
should be given the same opportunity to assure the generation or supply and the transmission 
as long as the separation of the two networks is assured. 

Изменение 253
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 6 a-aв  (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки гарантират, че 
споменатата в член 12 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:

а) че споменатата в член 12 
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;
аа) че операторите на преносни 
системи изготвят и прилагат 
програма за постигане на 
съответствие, в която са посочени 
мерките, които трябва да се вземат 
за недопускане на дискриминационно 
поведение, и са изпълнени 
задълженията за прозрачност; в 
програмата се посочват също така и 
специфичните задължения на 
служителите на оператора на 
преносната система за постигането 
на тази цел; изпълняването на тези 
задължения подлежи на независимо 
наблюдение от отговорника по 
съответствието; националният 
регулаторен орган има право да налага 
санкции на операторите на преносни 
системи, в случай на неправилно 
прилагане на програмата за 
постигане на съответствие;
аб) че операторите на преносни 
системи определят лице или орган за 
отговорник по съответствието, 
който да отговаря за:
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(i) наблюдението по прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
(ii) изготвянето на годишен доклад за 
съответствие и предаването му на 
националния регулаторен орган;
(iii) публикуването на препоръки 
относно програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане;
ав) че независимостта на 
отговорника по съответствието е 
гарантирана, по-специално по 
отношение на трудовия договор, и че 
отговорникът по съответствието 
има достъп до всички съответни 
счетоводни книги, архиви и служебни 
помещения на операторите на 
преносни системи и до цялата 
необходима информация, с оглед 
правилното изпълнение на задачите.

Or. en

Обосновка

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Изменение 254
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"6а. Държавите-членки гарантират, 
че операторът на преносната 
система и неговите акционери се 
въздържат от всякакви дейности, 
които накърняват неговата 
финансова способност да изпълнява 
задълженията си, въпреки 
ефективната експлоатация на 



AM\718659BG.doc 23/120 PE404.394v02-00

BG

мрежата (финансово обособяване)."

Or. en

Обосновка

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.  

Изменение 255
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"6б. Комисията може да приеме 
насоки за осигуряване на пълно и 
ефективно прилагане на разпоредбите 
на параграф 6, букви б) и в) от 
оператора на преносната система. 
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като наред с 
другото я допълва, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“

Or. en

Обосновка

 Commission should have the possibility to adopt guidelines that ensure the compliance with 
the obligations in Article 8 paragraph 6 (new).
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Изменение 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – уводна част
Директива 2003/54/ЕО

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Добавят се следните членове 8а и 8б: (5) Добавят се следните членове 8а, 8б и 
8в:

Or. en

Изменение 257
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a 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
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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.

Изменение 258
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a 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

The inflow of capital in the form of direct investment is economically desirable and 
strengthens EU economies. The so-called third-country clause, intended to protect European 
TSOs from takeovers by third-country companies, is protectionist, legally questionable and 
difficult to enforce. 
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Изменение 259
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8а – 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, което се основава на 
ратифицираната Европейска 
енергийна харта с една или повече 
трети държави, по което Общността е 
страна, може да позволи дерогация от 
параграф 1.

Or. en

Изменение 260
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б 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 8, параграф 1, и 
член 8а 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 
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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 8а, е поискал да бъде 
сертифициран, собственикът или 
оператор 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 
8, параграф 1, от който и да е 
оператор, действащ в сектора на 
производството или доставките на 
газ или електроенергия, или от трета 
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 8, параграф 1, или член 8а.

4. Регулаторните органи следят за 
постоянното съответствие на 
операторите на преносни системи с 
разпоредбите на член 8, параграф 1, и 
член 8а. 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 
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може да доведе до нарушение на член 
8, параграф 1, или член 8а, 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 
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 ѝ. Когато Комисията 
смята, че решението на регулаторния 
орган предизвиква сериозни съмнения 
по отношение на съответствието му 
с разпоредбите на член 8, параграф 1, 
член 8а или член 8б, 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 
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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 
Комисията смята, че разпоредбите 
на член 8, параграф 1, член 8а или член 
8б, параграф 2, не са спазени. 

9. Когато Комисията не е взела 
решение за откриване на 
производство или окончателно 
решение в сроковете, определени 
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 задълженията им по настоящия 
член.
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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 ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, 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.

Изменение 261
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изричното или мълчаливото решение 
относно сертифицирането се 
нотифицира незабавно на Комисията от 
регулаторния орган заедно с цялата 
свързана с решението информация. 

6. Изричното или мълчаливото решение 
относно сертифицирането се 
нотифицира незабавно на Комисията от 
регулаторния орган заедно с цялата 
свързана с решението информация. 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член ч на 
Регламент (ЕО) № 1228/2003.
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Or. en

Изменение 262
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б - параграфи от 7 до 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията проучва 
нотификацията веднага след 
получаването ѝ. Когато Комисията 
смята, че решението на регулаторния 
орган предизвиква сериозни съмнения 
по отношение на съответствието му 
с разпоредбите на член 8, параграф 1, 
член 8а или член 8б, 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.

заличава се

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 
Комисията смята, че разпоредбите 
на член 8, параграф 1, член 8а или член 
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8б, параграф 2, не са спазени.
9. Когато Комисията не е взела 
решение за откриване на 
производство или окончателно 
решение в сроковете, определени 
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.

Or. en

Обосновка

It is suggested to transfer, for legal reasons, at least paragraphs 7 to 10 and 13 to Regulation 
1228/2003; paras 11 and 12 have to be in both the Directive and the Regulation

Изменение 263
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б – параграф 13

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 ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“

заличава се

Or. en
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Обосновка

It is suggested to transfer, for legal reasons, at least paragraphs 7 to 10 and 13 to Regulation 
1228/2003; paras 11 and 12 have to be in both the Directive and the Regulation

Изменение 264
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б – 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 ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Rules, including procedural rules, on the designation of transmission system operators affect 
property rights and constitute an intervention in the Member States’ economic and legal 
structures. It is quite clear that it is not a non-essential matter at stake here.  

Изменение 265
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б – параграф 13
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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 ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Deletion of comitology procedure.

Изменение 266
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б – 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 ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de
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Обосновка

The designation and certification of transmission system operators is a key part of the 
directive and should be central to the directive’s regulatory framework, which should be 
determined by the Member States themselves. Comitology, a procedure lacking in 
transparency, is not the right instrument in this case. 

Изменение 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член ба (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Добавя се следният член:
"Член 8ба

Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи
1.  Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
вертикално интегрираното 
предприятие, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия, в частност:
а) операторите на преносни системи 
притежават активите, необходими 
за извършване на обичайния пренос на 
електроенергия;
б) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия;
в) предоставянето на персонал и  
услуги от и на който и да е клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите по производство или 
доставка, се допуска единствено в 
случаи, в които няма риск от 
дискриминация, и подлежи на 



PE404.394v02-00 36/120 AM\718659BG.doc

BG

одобрение от страна на 
националните регулаторни органи, с 
цел да се избегнат свързаните с 
конкуренцията проблеми и 
конфликтите на интереси;
г) подходящите финансови ресурси за 
бъдещи инвестиционни проекти се 
предоставят своевременно.
2. Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия дейности, посочени в 
параграф 1, включват най-малко: 
- представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с регулаторните органи;
-осигуряване и управление на достъпа 
на трети страни до мрежата;
-събиране на такси за достъп;

- такси за претоварване и плащания 
по компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003;
- експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система;
- планиране на инвестициите, като се 
обезпечава в дългосрочен план 
способността на системата да 
удовлетворява разумното търсене и 
се гарантира сигурността на 
доставките;
-правни услуги;

- счетоводни услуги и услуги в 
областта на информационните 
технологии.
3. Операторите на преносни системи 
имат своя идентичност като 
дружество, значително различаваща 
се от тази на вертикално 
интегрираното дружество, с отделна 
търговска марка, средства за 
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комуникация и помещения.
4. Отчетите на операторите на 
преносни системи 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 управлението на 
оператора на преносна система, 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет 
5. Националният регулаторен орган 
или друг компетентен национален 
публичен орган се уведомява относно 
решенията за назначаване на работа 
и за всяко преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения на главния 
изпълнителен директор и други 
членове на изпълнителния съвет на 
оператора на преносната система и 
за изтичането или 
преждевременното прекратяване на 
трудовите договори на тези лица.  
Тези решения и договори могат да 
придобият задължителен характер 
единствено ако в срок от три 
седмици, след като е бил уведомен, 
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 
договор, когато са налице сериозни 
съмнения относно професионалната 
независимост на назначения главен 
изпълнителен директор или член на 
изпълнителния съвет; при 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения на тези 
лица, ветото може да се използва, ако 
са налице сериозни съмнения относно 
основанията за това прекратяване.
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6. При преждевременно прекратяване 
на трудовите правоотношения, на 
главния изпълнителен директор или 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносната система се 
гарантира действително право на 
обжалване пред националния 
регулаторен орган или който и да е 
друг компетентен национален 
публичен орган или съд.
7.  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.
8. Главният изпълнителен директор / 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносната 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 
от оператора на преносната 
система. Възнаграждението на 
главния изпълнителен директор / 
членовете на изпълнителния съвет 
следва да не  зависи по никакъв начин 
от дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие, 
различни от дейностите на 
оператора на преносна система.
9. Главният изпълнителен директор 
или членовете на изпълнителния 
съвет на оператора на преносната 
система не може да носят 
отговорност, пряко или косвено, за 
ежедневното функциониране на 
който и да е клон на вертикално 
интегрираното предприятие.
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10. Без това да засяга разпоредбите на 
настоящия член, операторът на 
преносна система има действителни 
права да взема решения, независимо 
от интегрираното електроенергийно 
предприятие, 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 22в. 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. Ако 
дружеството майка не одобри или 
измени годишния финансов план или 
друг равностоен финансов план, 
случаят се отнася до регулаторния 
орган за вземане на решение. Не се 
допуска дружеството майка да дава 
указания относно текущите 
операции или по отношение на 
отделни решения, свързани с 
изграждането или модернизирането 
на електропроводи, които не 
надвишават условията на одобрения 
финансов план или равностоен 
документ;
11. Председателите на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система не 
могат да заемат каквато и да е 
длъжност в клон на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функциите по 
производство или доставка.
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12. В състава на 
надзорните/управителните съвети на 
операторите на преносни системи се 
включват също 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 тяхното 
назначаване и то придобива 
задължителен характер съгласно 
условията по параграф 5.
13. За целите на параграф 12, 
членовете на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносната 
система се считат за независими, ако 
не поддържат с вертикално 
интегрираното предприятие, с 
акционери, притежаващи 
контролния пакет от акции, или с 
техни ръководители каквито и да е 
стопански или друг вид отношения, 
които пораждат конфликт на 
интереси, и 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 
съвет;
б) нямат каквито и да е интереси и 
не получават възнаграждение от 
вертикално интегрираното 
предприятие или от друго свързано с 
него дружество, с изключение на 
оператора на преносната система;
в) не поддържат каквито и да е 
стопански отношения с който и да е 
клон на вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функциите 
по доставка на електроенергия, 
докато заемат длъжност като 
членове на надзорния съвет / 
управителния съвет;
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г) не са членове на изпълнителния 
съвет на дружество, в което 
вертикално интегрираното 
предприятие назначава членове на 
надзорния съвет / управителния 
съвет.
14. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
изготвят и прилагат програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките, които следва да се 
предприемат за гарантиране  
недопускането на дискриминационно 
поведение. Програмата определя 
специфичните задължения на 
служителите за постигането на 
тази цел. Тя се одобрява от 
националния регулаторен орган или 
който и да е друг компетентен 
национален публичен орган. 
Съответствието с програмата е 
предмет на независимото наблюдение 
от страна на отговорника по 
съответствието. Националният 
регулаторен орган има право да налага 
санкции на операторите на преносни 
системи, в случай на неправилно 
прилагане на програмата за 
постигане на съответствие;
15. Главният изпълнителен 
директор/изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначава за отговорник по 
съответствието лице или орган, 
който да отговаря за:
а) наблюдението по прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
б) изготвянето на годишен доклад, в 
който се посочват мерките, които 
следва да бъдат предприети за 
прилагане на програмата за 
постигане на съответствие, и 
предаването му на националния 
регулаторен орган;
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в) публикуването на препоръки 
относно програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане.
16. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира по-
специално чрез условията на неговия 
трудов договор.
17. Отговорникът по 
съответствието има възможност 
редовно да се обръща към 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносната система, на 
вертикално интегрираното 
предприятие и към националните 
регулаторни органи.
18. Отговорникът по 
съответствието участва във всички 
заседания на надзорния/управителния
съвет на оператора на преносната 
система, на които се разглеждат 
следните въпроси:
а) условията на достъп и 
присъединяване към мрежата, 
включително събиране на такси за 
достъп, такси за претоварване и 
плащания по компенсаторния 
механизъм между операторите на 
преносни системи в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003;
б) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване към
мрежата;
в) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
г) закупуване на енергия, за да се 
покрият загубите на енергия.
19. По време на тези заседания 
отговорникът по съответствието 
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предотвратява разкриването по 
дискриминационен начин пред 
надзорния/управителния съвет на 
чувствителна търговска информация 
относно дейностите по производство 
или доставка.
20.  Отговорникът по 
съответствието има достъп до 
всички съответни счетоводни книги, 
архиви и служебни помещения на 
оператора на преносната система и 
до цялата информация, необходима за 
правилното изпълнение на неговите 
задължения.
21. Отговорникът по 
съответствието се назначава и 
освобождава от длъжност от 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет след 
получаване на предварително съгласие 
от страна на националния 
регулаторен орган.
22. Операторите на преносни 
системи изготвят десетгодишен план 
за развитие на мрежата поне веднъж 
на всеки две години. Те предвиждат 
ефективни мерки, за да гарантират 
адекватност на системата и 
сигурност на доставките.
23.  Десетгодишният план за 
развитие на мрежата по-специално:
а) посочва на участниците на пазара 
основната преносна инфраструктура, 
която е желателно да бъде изградена 
през следващите десет години;
б) съдържа информация относно 
всички инвестиции, за които вече е 
взето решение, определя новите 
инвестиции, за които трябва да се 
вземе решение през следващите три 
години.
24. За да бъде изготвен този 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата, всеки оператор на преносна 
система прави разумно 



PE404.394v02-00 44/120 AM\718659BG.doc

BG

предположение относно промените в 
производството, потреблението и 
обмена с други страни и взема предвид 
съществуващите планове на 
регионално и европейско равнище за 
инвестиции в изграждането на 
мрежи. Операторите на преносни 
системи предават своевременно 
проектите на тези планове на 
националния регулаторен орган.
25. Въз основа на този проект 
националният регулаторен орган се 
консултира с всички потребители на 
съответните мрежи по открит и 
прозрачен начин и може да публикува 
резултатите от процеса на 
консултации, и по-специално 
евентуалните инвестиционни нужди.
26. Националният регулаторен орган 
проучва дали проектът на 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, установени в 
процеса на консултации. Органът 
може да задължи операторите на 
преносни системи да внесат промени 
в плановете си.
27. Ако операторът на преносна 
система откаже да изпълни 
конкретна инвестиция, посочена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата, която трябва да бъде 
направена през следващите три 
години, държавите-членки 
гарантират, че националният 
регулаторен орган или който и да е 
друг компетентен национален 
публичен орган разполага с 
необходимите правомощия за 
прилагане на 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;
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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 приеме финансиране от трета 
страна;
- да се съгласи с извършването на 
строителни работи от трета 
страна и с изграждането на нови 
активи;
- да се съгласи да управлява новите 
активи.
Съответните финансови условия 
подлежат на одобрението на 
националния регулаторен орган или 
който и да е друг компетентен 
национален орган. И в двата случая 
регламентирането на тарифата 
позволява генерирането на приходи, 
които да покриват разходите за тези 
инвестиции.
28. Компетентният национален 
публичен орган наблюдава и оценява 
изпълнението на инвестиционния 
план.
29. Операторите на преносни 
системи са длъжни въведат и 
оповестят прозрачни и ефикасни 
процедури за недискриминационно 
присъединяване на нови 
електроцентрали към мрежата. Тези 
процедури подлежат на одобрението 
на националните регулаторни органи 
или който и да е друг компетентен 
национален публичен орган.
30. Операторите на преносни 
системи нямат право да откажат 
присъединяването на нова 
електроцентрала на основанието, че 
са възможни бъдещи ограничения на 
наличните мощности на мрежата, 
напр. претоварване в отдалечени 
части на преносната мрежа. 
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Операторите на преносни системи са  
длъжни да предоставят 
необходимата информация.

31. Операторите на преносни 
системи нямат право да откажат 
осигуряването на ново място на 
присъединяване единствено на 
основанието, че това ново 
присъединяване ще доведе до 
допълнителни разходи, поради 
необходимото увеличаване на 
мощностите на части от мрежата в 
близост до новото  място на 
присъединяване.“

Or. en

Обосновка

Member States that have not implemented ownership unbundling are given the opportunity to 
further liberalise their markets without having to resort to ownership unbundling.

Изменение 268
Nicole Fontaine

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Добавя се следният член:
"Член 8ба

Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи

I. Активи, оборудване, персонал и 

идентичност 

1. Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
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вертикално интегрираното 
предприятие, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия, в частност: 
а) операторите на преносни системи 
притежават активите, които са 
необходими за извършване на 
обичайния пренос на електроенергия; 
б) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия; 
в) предоставянето на персонал и  
услуги от и на който и да е клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите по производство или 
доставка, се допуска единствено в 
случаи, в които няма риск от 
дискриминация, и подлежи на 
одобрение от страна на 
националните регулаторни органи, с 
цел да се избегнат свързаните с 
конкуренцията проблеми и 
конфликтите на интереси;
г) подходящите финансови ресурси за 
бъдещи инвестиционни проекти се 
предоставят своевременно.
2. Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия дейности, посочени в 
параграф 1, включват най-малко: 
- 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 по 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003,
- експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система,
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- планиране на инвестициите, като се 
обезпечава в дългосрочен план 
способността на системата да 
удовлетворява разумното търсене и 
се гарантира сигурността 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. Операторите на преносни системи 
имат 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 операторите на 
преносни системи се одитират от 
одитор, който се различава от 
одитора, извършващ одит на 
вертикално интегрираното 
предприятие и на всички свързани с 
него дружества. 
Независимост на управлението на 
оператора на преносна система, 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителния съвет 
6. Националният регулаторен орган 
или друг компетентен национален 
публичен орган се уведомява относно 
решенията за назначаване на работа 
и преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения на 
главния изпълнителен директор и 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносната система и 
за изтичането или 
преждевременното прекратяване на 
съответните трудови договори на 
тези лица. Тези решения и договори 
могат да придобият задължителен 
характер, единствено ако в срок от 
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три седмици, след като е бил 
уведомен, 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 
от националния регулаторен орган 
или от който и да е друг 
компетентен национален публичен 
орган, ако са налице сериозни 
съмнения относно основанията за 
това прекратяване.
7. В случай на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на главния 
изпълнителен директор и членовете 
на изпълнителния съвет 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 
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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
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 
или членовете на изпълнителния 
съвет на оператора на преносна 
система не могат да носят 
отговорност, пряко или косвено, за 
ежедневното функциониране на 
който и да е 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 електроенергийно 
предприятие, 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 22в. 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 



AM\718659BG.doc 51/120 PE404.394v02-00

BG

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 електропроводи, 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 по производство или 
доставка.

13. В състава на 
надзорните/управителните съвети на 
операторите на преносни системи се 
включват също независими членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Техният брой се определя от 
компетентния орган по начин, с 
който се гарантира, че 
производителите или доставчиците 
на електроенергия няма да 
разполагат, индивидуално или 
колективно, с мнозинство от 
членовете на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносната 
система. 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 
придобива задължителен характер 
съгласно условията по параграф 6. 

14. За целите на параграф 13, 
членовете на надзорния/управителния 
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съвет на оператора на преносна 
система се считат за независими, ако 
не поддържат с вертикално 
интегрираното предприятие, с 
акционери, притежаващи 
контролния пакет от акции, или с 
техните ръководители каквито и да е 
стопански или друг вид отношения, 
които пораждат конфликт на 
интереси, и 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 
съвет;

б) нямат каквито и да е интереси и 
не получават възнаграждение от 
вертикално интегрираното 
предприятие или от друго свързано с 
него дружество, с изключение на 
оператора на преносна система;

в) не поддържат каквито и да е 
стопански отношения с който и да е 
клон на вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функциите 
по доставка на електроенергия, 
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 съвет / управителния 
съвет. 

IV. Отговорник по съответствието

15. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
изготвят и прилагат програма за 
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постигане на съответствие с 
изискванията, в която се определят 
мерките, които следва да се 
предприемат за гарантиране  
недопускането на дискриминационно 
поведение и оценката на 
удовлетворението на потребителите 
от качеството на доставяната 
услуга, нейната цена и изпълнението 
на задълженията на оператора на 
преносната система по договора. В 
програмата се посочват също така и 
специфичните задължения на 
служителите на оператора на 
преносната система 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 правомощията 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, 
който да отговаря за:

а) наблюдението по прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;

б) изготвянето на годишен доклад, в 
който се посочват мерките, 
предприети за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 
националния регулаторен орган;
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в) публикуването на препоръки 
относно програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане. 

17. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира по-
специално чрез условията на 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.

Отговорникът по съответствието 
участва във всички заседания на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система, на 
които се разглеждат следните 
въпроси:

а) условията на достъп и 
присъединяване към мрежата, 
включително събиране на такси за 
достъп, такси за претоварване и 
плащания по компенсаторния 
механизъм между операторите на 
преносни системи в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003; 

б) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване към 
мрежата; 

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

г) закупуване на енергия, за да се 
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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 по 
производство или доставка, 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 след получаване на 
предварително съгласие от страна на 
националния регулаторен орган.“

Or. en

Обосновка

This amendment takes up the alternative solution of ‘effective and efficient unbundling’. It is 
proposed that the number of independent members appointed to the supervisory board or 
board of directors of a TSO should be determined by the competent authority to ensure that 
no electricity producer or supplier can occupy more than half the seats on the board. The role 
of the compliance officer is strengthened to ensure that TSOs can meet their customers’ needs 
at the best cost.  
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Изменение 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 8б а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Добавя се следният член:

"Член 8ба

Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи

I. Активи, оборудване, персонал и 
идентичност

Операторите на преносни системи 
разполагат с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 
вертикално интегрираното 
предприятие, необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия, в частност: 

а) операторите на преносни системи 
притежават активите, които са 
необходими за извършване на 
обичайната доставка на 
електроенергия; 

б) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия;  

в) предоставянето на персонал и  
услуги от и на който и да е клон на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите по производство или 
доставка, се допуска единствено в 
случаи, в които няма риск от
дискриминация, и подлежи на 
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одобрение от страна на 
националните регулаторни органи, с 
цел да се избегнат свързаните с 
конкуренцията проблеми и 
конфликтите на интереси;

г) подходящите финансови ресурси за 
бъдещи инвестиционни проекти се 
предоставят своевременно.

2. Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия дейности, посочени в 
параграф 1, включват най-малко: 

а) представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с национални регулаторни 
органи;

б) осигуряване и управление на 
достъпа на трети страни до 
мрежата;

в) събиране на такси за достъп, такси 
за претоварване и плащания по 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003;

г) експлоатация, поддръжка и 
развитие на преносната система;

д) планиране на инвестициите, като 
се обезпечава в дългосрочен план 
способността на системата да 
удовлетворява разумното търсене и 
се гарантира сигурността на 
доставките;

е) правни услуги;

ж) счетоводни услуги и услуги в 
областта на информационните 
технологии.

3. Операторите на преносни системи 
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съществуват под юридическата 
форма на акционерни дружества. 

4. Операторите на преносни системи 
имат 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 операторите на 
преносни системи 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 управлението на 
оператора на преносна система, 
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 
/членовете на изпълнителния съвет 
на оператора на преносната система 
и за изтичането или 
преждевременното прекратяване на 
съответните трудови договори на 
тези лица.  Тези решения и договори
могат да придобиват задължителен 
характер, единствено ако в срок от 
три седмици, след като е бил 
уведомен, 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 
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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 трудови договори на 
главния изпълнителен директор/член 
на изпълнителния съвет, правото на 
вето може да се използва от 
националния регулаторен орган или 
от който и да е друг компетентен 
национален публичен орган, ако са 
налице сериозни съмнения относно 
основанията за това прекратяване. 

7. В случай на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на главния 
изпълнителен директор или 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносната система се 
гарантира  право на обжалване пред 
регулаторния 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 
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интегрираното дружество, различно 
от оператора на преносната 
система. Това възнаграждение по 
никакъв начин не зависи от 
дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие,
различни от дейностите на 
оператора на преносна система. 

10. Главният изпълнителен директор 
или членовете на изпълнителния 
съвет на оператора на преносна 
система не могат да носят 
отговорност, пряко или косвено, за 
ежедневното функциониране на 
който и да е 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 електроенергийно 
предприятие, 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 22в. 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 



AM\718659BG.doc 61/120 PE404.394v02-00

BG

на електропроводи, 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 се 
включващ също 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 тяхното 
назначение и то придобива 
задължителен характер 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 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 са стопански или 
друг вид отношения, които пораждат 
конфликт на интереси, по-специално:
а) не са били служители в който и да 
е клон на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка, през петгодишния период, 
който предшества тяхното 
назначаване като член на 
надзорния/управителния съвет;
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б) нямат интереси и не получават 
възнаграждение от вертикално 
интегрираното предприятие или от 
което и да е от свързаните с него 
дружества с изключение на 
оператора на преносна система;
в) нямат търговски 
взаимоотношения с който и да е клон 
на вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функции по 
снабдяване с енергия, по време на 
назначаването им за членове на 
надзорния/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 
също така и специфичните 
задължения на служителите на 
оператора на преносната система за 
постигане 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 
за постигане на съответствие с 
изискванията.
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16. Главният изпълнителен 
директор/изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначават за отговорник по 
съответствието лице или орган, 
който да отговаря за:
а) наблюдението по прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
б) изготвянето на годишен доклад, в 
който се посочват мерките, 
предприети за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 
регулаторния орган;
в) издаването на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане. 
17. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира, по-
специално чрез условията на 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 участва във всички 
заседания на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносна 
система, на които се разглеждат 
следните въпроси:
а) условията на достъп и 
присъединяване към мрежата, 
включително 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) № 
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1228/2003; 
б) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от 
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни 
връзки и присъединяване; 
в) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
г) 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 дейността по 
производството или снабдяването, 
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. 
22. 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 ensures effective separation without infringing ownership. Structural and financial 
independence of TSO from the production of vertically integrated companies will be ensured. 
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The neutrality of TSO will be controlled by the national regulatory authority, the compliance 
officer and the auditor. As a 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 or non-discriminatory access of new power plant projects to the grid 
(see amendment 4, Art. 9 below).

Изменение 270
Mechtild Rothe

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
екологичните изисквания, както и 
стимулиране на 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) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
изискванията, свързани с околната 
среда, както и стимулиране на 
енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

The EU has set itself a binding target of 20% renewable energy by 2020. In order to meet this 
target exclusively renewable energy must be promoted and not be watered down by an 
undefined "low carbon technology" concept.
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Изменение 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
екологичните изисквания, както и 
стимулиране на 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) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
изискванията, свързани с околната 
среда, както и стимулиране на 
енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, с оглед да бъде 
осигурено интегрирането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
от присъединени към мрежата 
производители.

Or. en

Обосновка

The function of the TSO is to ensure the long term ability of the system to meet the demands 
placed upon it by both economic and environmental conditions and not to research specific 
supply side technologies.

Изменение 272
Hannes Swoboda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
екологичните изисквания, както и 
стимулиране на 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) осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
изискванията, свързани с околната 
среда, както и стимулиране на 
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; 
осъществяване на дейност, в срок от 
10 години и съгласно постепенен 
график, като се провеждат 
консултации с националните 
регулаторни органи и с Агенцията, за 
разработване на интелигентни 
мрежи чрез специфично прилагане на 
информационните технологии; при 
разработването на мрежите 
операторът на преносна система 
отговаря за планирането 
(включително за разрешителната 
процедура), изграждането и 
пускането в експлоатация на новата 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

The development of Smart Grids will encourage environmentally conscious behaviour and 
improve consumers´ role in positively influencing the market. Clear lines of demarcation need 
to be drawn to ensure that everyone knows where the responsibility lies.
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Изменение 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 9, буква в) се заменя със 
следното:
„в) управлението на енергийните 
потоци през мрежата, като се отчитат 
обмените с други свързани мрежи. За 
тази цел операторът на преносната 
мрежа трябва да отговаря за 
осигуряването на сигурна, надеждна и 
ефективна електроенергийна мрежа и 
в тази връзка, за осигуряване на 
наличието на всички необходими 
спомагателни услуги, включително 
услуги, предоставяни в отговор на 
търсенето, дотолкова доколкото 
наличието на тези услуги е 
независимо от друга преносна мрежа, 
с която неговата мрежа е свързана;”

Or. en

(Adding the concept of "demand response" to Article 9 point (c) of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

In order to improve energy efficiency, it is important that consumers actively participate in 
ancillary services markets, particularly when they are able to reduce demand, thus avoiding 
generation increases.

Изменение 274
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В член 9, буква в) се заменя със 
следното:
„в) управлението на енергийните 
потоци през мрежата въз основа на 
общи регионални стандарти, като се 
отчитат обмените с други свързани 
мрежи. За тази цел операторът на 
преносната мрежа трябва да отговаря 
за осигуряването на сигурна, 
надеждна и ефективна 
електроенергийна мрежа и в тази 
връзка, за осигуряване на наличието 
и предоставянето на всички 
необходими спомагателни услуги на 
регионално равнище въз основа на 
общи стандарти, дотолкова 
доколкото наличието на тези услуги е 
независимо от друга преносна мрежа, 
с която неговата мрежа е свързана;“

Or. en

(Same wording as that of Article 9 point c) of Directive 2003/54/EC, changing elements to 
existing text)

Обосновка

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Изменение 275
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 б (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В член 9, буква г) се заменя със 
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следното:
„г) предоставянето на оператора на 
друга мрежа, с която неговата мрежа 
е свързана, на достатъчно 
информация за осигуряване на 
надеждна и ефективна работа и 
оперативна съвместимост на 
свързаната мрежа, като тази 
информация се използва по един и 
същи начин и се съгласуват общи 
стандарти за експлоатиране, 
поддържане и развитие на 
системата;“

Or. en

(Same wording as that of Article 9 point d) of Directive 2003/54/EC, changing elements to 
existing text)

Обосновка

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Изменение 276
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. В член 9, буква е) се заменя със 
следното:
„е) предоставянето на ползвателите 
на мрежата на информация, която им 
е необходима за ефективен достъп до 
мрежата, въз основа на общи 
стандарти.“

Or. en



AM\718659BG.doc 71/120 PE404.394v02-00

BG

(Same wording as that of Article 9 point f) of Directive 2003/54/EC, changing elements to 
existing text)

Обосновка

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Изменение 277
Mechtild Rothe

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

6г) В член 9 се добавя следната буква:
„еа) осигуряване на развитието на 
европейска мрежа с достатъчни 
междусистемни връзки, по-специално 
по отношение на изграждането на 
интелигентна европейска морска 
мрежа.“

Or. en

(Adding new point fa) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

Besides smoothing variability, interconnection can reduce balancing costs, encourage true 
competition, and support the development of a smart European grid. With regard to EU`s 
TEN-E priority project of the offshore wind power connection in Baltic and North Sea and the 
potential of Europe's offshore wind energy resources, TSO`s have to ensure the development 
of a smart European offshore grid.
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Изменение 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6г) В член 9 се добавя следната буква:
еа) изготвяне на оценка на 
адекватността на 
електроенергийната мрежа, 
резултатите от която следва да 
бъдат взети предвид в оценката на 
ЕС, посочена в Регламент (EО) 
№ 1228/2003.“

Or. fr

(Adding new point fa) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

Estimates of the supply-demand balance should be drawn up by the TSOs in order to monitor 
the adequacy of generation capacity in relation to growing demand. This task is necessary so 
that, at European level, the group of TSOs can produce an estimate for the whole Union. 

Изменение 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

6г) В член 9 се добавя следната буква:
„еа) максимално използване на 
мощностите за пренос, които се 
предлагат за пазара, като не се 
извършва дискриминация по 
отношение на доставчици извън и от 
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съответната страна при 
разпределяне и прекъсване на 
мощностите в две съседни страни.“ 

Or. en

(Adding a new point (fa) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

The tasks of TSOs need to be strengthened to ensure that use of existing capacity is maximized 
on a non-discriminatory basis and new infrastructure is built where there is a market 
demand. These changes are essential for the integration of the European energy market.

Изменение 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6д) В член 9 се добавя следната буква:
"еб) създаване на програма за 
техническо обслужване на оператора 
на преносната система, с цел 
гарантиране на подходящо качество 
на доставките. Изпълнението на 
тази програма за техническо 
обслужване следва да се наблюдава от 
компетентния национален публичен 
орган.“ 

Or. fr

(Adding new point fb) to Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

TSOs should be required to formalize a network maintenance programme, under the control 
of the competent public authority. This programme would ensure that the infrastructure was 
well maintained and remained in good condition.  
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Изменение 281
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 е (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

6е. В член 9 се добавя следният 
параграф:
"„При изпълнение на задачите си, 
всеки оператор на преносна система 
гарантира, че ползите за региона, в 
който осъществява дейността си, се 
взема надлежно предвид. Без да се 
засягат правата на акционерите по 
отношение на доходността от 
инвестициите и нуждите, свързани 
със собствения капитал, 
оперативните и инвестиционните 
решения, взети от оператор на 
преносна система, съответстват на 
инвестиционните планове на 
общностно и регионално равнище 
съгласно член 2в и член 2г от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и 
подпомагат развитието на пазара и 
пазарното интегриране и повишат 
оптимално ползите от социално-
икономическото благосъстояние поне 
на регионално равнище.“

Or. en

(Adding a new paragraph 1a in Article 9 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

This new provision aims at ensuring that transmission system operators always consider as 
first priority the needs of the region they operate in. In particular, they should ensure that the 
socio-economic welfare is improved inside their region and even beyond (across regions).



AM\718659BG.doc 75/120 PE404.394v02-00

BG

Изменение 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 ж (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 9, параграфи 1а—1к (нови)

Текст, предложен от комисията Изменение

6ж) В член 9 се добавят следните 
параграфи:
„Операторите на преносни системи 
изготвят десетгодишен план за 
развитие на мрежата поне на всеки 
две години. Те предвиждат ефективни 
мерки, за да гарантират адекватност 
на системата и сигурност на 
доставките.
В десетгодишния план за развитие на 
мрежата по-специално:
а) се посочва на участниците на 
пазара основната преносна 
инфраструктура, която трябва да 
бъде изградена 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. 
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 
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планове на компетентния национален 
орган.
Компетентният национален орган се 
консултира с всички потребители на 
съответните мрежи, въз основа на 
този проект, по открит и прозрачен 
начин и може да публикува 
резултатите от процеса на 
консултация, по-специално 
възможните инвестиционни нужди. 
Компетентният национален орган 
проучва дали проекта на 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, установени 
при консултацията. Компетентният 
национален орган може да задържи 
оператора на преносна система да 
измени своя проектоплан.
Компетентен национален орган може 
да бъде националният регулаторен 
орган, който и да е друг компетентен 
национален публичен орган или
представител относно 
разработването на мрежата, 
определен от операторите на 
преносни системи. В последния 
случай операторите на преносни 
системи предават проект на устава, 
списъка с членове и правилника за 
дейността за одобрение от 
компетентния национален публичен 
орган.
Ако операторът на преносна система 
откаже да изпълни конкретна 
инвестиция, посочена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата, която трябва да бъде 
направена през следващите три 
години, държавите-членки 
гарантират, че националният 
регулаторен орган или който и да е 
друг компетентен национален 
публичен орган е компетентен да 
приложи една от следните мерки:
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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 
необходими инвестиции в преносна 
система и същевременно може да 
задължи оператора на преносна 
система:
i) да приеме финансиране от трета 
страна, 
ii) да приеме изграждане от трета 
страна или да изгради съответните 
нови активи, и
iii) да управлява съответния нов 
актив. 
Съответните финансови 
договорености подлежат на 
одобрение от националния 
регулаторен орган или от който и да е 
друг компетентен национален 
публичен орган. И в двата случая 
регламентирането на тарифата 
позволява генерирането на приходи, 
които да покриват разходите за тези 
инвестиции.

Компетентният национален 
публичен орган следи и оценява 
изпълнението на инвестиционния 
план.
Операторите на преносни системи са 
длъжни да въведат и оповестят 
прозрачни и ефикасни процедури за 
недискриминационно присъединяване 
на нови електроцентрали към 
мрежата. Тези процедури се 
одобряват от националните 
регулаторни органи или от който и да 
е друг компетентен национален 
публичен орган.
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Операторите на преносни системи 
нямат право да откажат 
присъединяването на нова 
електроцентрала на основанието, че 
са възможни бъдещи ограничения на 
наличните мощности на мрежата, 
напр. претоварване в отдалечени 
части на преносната мрежа. 
Операторът на преносна система е 
длъжен да предоставя необходимата 
информация.
Операторите на преносни системи 
нямат право да откажат да осигурят 
ново място на присъединяване 
единствено на основанието, че това 
ще доведе до допълнителни разходи, 
свързани с необходимото увеличаване 
на мощностите на части от 
мрежата в близост до мястото на 
присъединяване.“

Or. en

Обосновка

This guarantees that TSO cannot prevent investments into the grid or non-discriminatory 
access of new power plant projects. This shall be applied to all TSOs. They prevent 
discriminatory influence on the TSO, be it via ownership measures inside a vertically 
integrated undertaking or via other forms not based on ownership.

The amendment ascertains necessary investments. If the TSO rejects a specific investment, 
either the authority requests the TSO to invest or launches a tendering procedure.

Изменение 283
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Членове 10 и 10а

Текст, предложен от комисията Изменение

8) Добавят се следните членове 10 и 
10а:

заличава се
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„Член 10
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 8, 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 бива да 
бъдат ограничавани, когато 
предприемат мерки, за да отговорят 
на изискванията на член 8, 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 8, 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 9;
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;
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д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент 
(ЕО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и Съвета от 26 юни 2003 г. 
относно условията за достъп до 
мрежата за трансграничен обмен на 
електроенергия, 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 8а и член 10, параграф 2, се 
одобряват и определят за независими 
оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 8б.
4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 8б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението ѝ, в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори 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 10, 
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 и 
на приходи от механизма за 
компенсиране между операторите на 
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преносни мрежи в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003, 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 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
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заинтересовани страни;
в) осигурява покритието на 
отговорността, свързана с активите 
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.
Член 10a
Отделяне на собствениците на 
преносни системи
1. Когато има определен независим 
оператор на система, собствениците 
на преносни системи, които са част 
от вертикално интегрирани 
предприятия, са независими поне по 
отношение на правната си форма, 
организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи съгласно параграф 
1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на дружеството-собственик на 
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преносната мрежа, нямат право да 
участват в дружествени структури 
на интегрираното електроенергийно 
предприятие, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на електроенергия;
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на дружеството-
собственик на преносната система, 
се вземат предвид по начин, 
осигуряващ способността им да 
действат независимо; 
в) собственикът на преносната 
система въвежда програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, в която са посочени 
взетите мерки за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването ѝ 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 
регулаторните органи 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. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.“
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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.

Изменение 284
Miloslav Ransdorf

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – 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 8, 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 8, параграф 1.

1. В случаите, в които преносната 
система е собственост на вертикално 
интегрирано предприятие към датата на 
влизане в сила на настоящата директива 
или в които дадена държава-членка
счита, че е целесъобразно с оглед на 
гарантиране на условията за 
ефективно функциониране на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за 
електроенергия, държавите-членки 
могат да допуснат дерогации от член 8, 
параграф 1, при условие че съответната 
държава-членка е избрала независим 
оператор на система по предложение на 
собственика на преносната система и
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 8, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

The objective of this amendment is to bring the TSO and ISO models on the same footing as a 
way to provide a coherent model for system operation throughout Europe and to facilitate the 
establishment of regional or pan-European system operators. The Member States should have 
the possibility to choose between two equal options (ownership unbundling and creation of 
the independent system operator).

Изменение 285
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – 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 8, 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 8, 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 8, 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, които са 
собственици на преносна система, в 
никакъв случай не следва да бъдат 
ограничавани, когато предприемат 
мерки, за да отговорят на изискванията 
на член 8, параграф 1.

Or. en

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.
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Изменение 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

„1а. С цел да се осигури постепенно 
преобразуване, тази дерогация 
представлява временна мярка за 
максимален срок от 4 години. Тя води 
до отделяне на собствеността.”

Or. en

Обосновка

If this alternative derogation remains unchanged, it will require a set of complex governance 
rules and a problematic coordination between the owners of the grid and its management 
under ISO. Indeed, the ISO solution presents criticalities regarding the 
development/maintenance of the grid and the definition roles and responsibilities in the 
operation activity. It could create an adverse environment for investments with a negative 
impact on the system adequacy and the security of supply.

Изменение 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – 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 
дружеството-собственик на преносната 
система, се вземат предвид по начин, 
осигуряващ способността им да

б) необходимите мерки следва да бъдат 
взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на лицата, 
които отговарят за управлението на 
дружеството-собственик на преносната 
система, се вземат предвид по начин, по 
който се отстраняват всички 
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действат независимо; фактори, които биха могли да им 
попречат да действат независимо;

Or. it

Обосновка

This is intended to take account of the system of incentives to ensure the independence of the 
transmission system owner.

Изменение 288
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния регулаторен 
орган, удостоверяващ съответствието 
им с изискванията на член 8а и член 10, 
параграф 2, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за сертифициране 
по член 8б.

3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния регулаторен 
орган, удостоверяващ съответствието 
им с изискванията на член 8а и член 10, 
параграф 2, се одобряват и определят за 
независими оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за сертифициране 
по член 8б и член [...] от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003.

Or. en

Изменение 289
Lena Ek

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от комисията Изменение

4. Когато Комисията е взела решение 4. Когато Комисията е взела решение, 



PE404.394v02-00 88/120 AM\718659BG.doc

BG

съгласно процедурата по член 8б и 
установи, че регулаторният орган не се е 
съобразил в срок от два месеца с 
решението ѝ, в срок от шест месеца по 
предложение на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори 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 10, 
параграф 1.

както се посочва в член[...] от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003(по-рано 
член 8б от Директива [...]), и установи, 
че регулаторният орган не се е 
съобразил в срок от два месеца с 
решението ѝ, определя независим
оператор на система, както се 
предвижда в член [...] от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003.

Or. en

Изменение 290
Catherine Stihler, David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от комисията Изменение

5. Всеки независим системен оператор 
отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането на 
такси за достъп и претоварване и на 
приходи от механизма за компенсиране 
между операторите на преносни мрежи 
в съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003, 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 

5. Всеки независим системен оператор 
отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането на 
такси за достъп и претоварване и на 
приходи от механизма за компенсиране 
между операторите на преносни мрежи 
в съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003, както и за 
експлоатацията на системата, 
включително конфигурацията в 
реално време на мрежата, 
осигуряването на баланс и 
оперативната сигурност. Всички 
независими оператори на системи, в 
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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.

сътрудничество със засегнатите 
собственици на преносни системи, 
разработват условия за гарантиране 
на дългосрочната способност на 
системата да отговаря на разумното 
търсене чрез инвестиционно 
планиране.

Or. en

Обосновка

Preferential commercial arrangements that vertically integrated companies grant to affiliates 
or to punitive charges for competitors all contribute to the failure of the internal market in 
electricity. This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Изменение 291
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от комисията Изменение

5. Всеки независим системен оператор 
отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането на 
такси за достъп и претоварване и на 
приходи от механизма за компенсиране 
между операторите на преносни мрежи 
в съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003, както и за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на преносната система и 

5. Всеки независим системен оператор 
отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането на 
такси за достъп и претоварване и на 
приходи от механизма за компенсиране 
между операторите на преносни мрежи 
в съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003, както и за 
експлоатацията на системата, 
включително конфигурацията в 
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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.

реално време на мрежата, 
осигуряването на баланс и 
оперативната сигурност. Всички 
независими оператори на системи, в 
сътрудничество със засегнатите 
собственици на преносни системи, 
разработват условия за гарантиране 
на дългосрочната способност на 
системата да отговаря на разумното 
търсене чрез инвестиционно 
планиране.

Or. en

Изменение 292
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 6 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

„аа) сключва споразумение, одобрено 
от националния регулаторен орган, с 
независимия оператор на система за 
гарантиране на тяхното ефективно 
сътрудничество по поддръжката и 
развитието на преносната система”;

Or. en
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Изменение 293
Catherine Stihler, David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

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 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира със 
собственика на активите и други 
заинтересовани страни;

б) осъществява инвестициите, за които 
е взето решение в сътрудничество с 
независимия оператор на система и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да бъдат 
финансирани от която и да е 
заинтересована страна. Регулаторният 
орган одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира със 
собственика на активите и други 
заинтересовани страни;

Or. en

Обосновка

This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Изменение 294
Alyn Smith

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

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 

б) осъществява инвестициите, за които 
е взето решение в сътрудничество с 
независимия оператор на система и 
които са одобрени от регулаторния 
орган, или дава съгласието си да бъдат 



PE404.394v02-00 92/120 AM\718659BG.doc

BG

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;

финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително от 
независимия оператор на система. 
Регулаторният орган одобрява 
съответните финансови споразумения. 
Преди това одобрение регулаторният 
орган се консултира със собственика на 
активите и други заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 295
Catherine Stihler, David Martin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 – параграф 6 – точка га) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

„га) сключва споразумение, одобрено 
от регулаторния орган, с независимия 
оператор на система за гарантиране 
на тяхното ефективно 
сътрудничество по поддръжката и 
развитието на преносната система;”

Or. en

Обосновка

Preferential commercial arrangements that vertically integrated companies grant to affiliates 
or to punitive charges for competitors all contribute to the failure of the internal market in 
electricity. This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Изменение 296
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от комисията Изменение

в) собственикът на преносната система 
въвежда програма за постигане на 
съответствие с изискванията, в която са 
посочени взетите мерки за недопускане 
на дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването ѝ 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 
регулаторните органи годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

в) собственикът на преносната система 
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. Служителят 
или органът, отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя на 
регулаторните органи годишен доклад, в 
който са посочени взетите мерки и 
който се публикува.

Or. en

Обосновка

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators.

Изменение 297
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

„ва) новото изпълнение 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 
на всички свързани с него дружества с 
оглед на изпълнението на своите 
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задачи;”

Or. en

Обосновка

Introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Изменение 298
Giles Chichester

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

„вб) съответствието с изискванията 
се контролира от съвет по 
съответствието, мнозинството от 
чиито членове са независими от 
вертикално интегрираното 
предприятие. Служителят или 
органът, натоварен да следи за 
спазването на горепосочената 
програма, представя на националните 
регулаторни органи годишен доклад за 
предприетите мерки, който се 
публикува.”

Or. en

Обосновка

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 299
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10а – 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. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Unbundling provisions are a key part of the liberalisation of the electricity market and 
therefore can in no way be regarded as ‘non-essential’. Company law is also affected, and, 
given the importance of company law for the economy, this fact cannot be described as ‘non-
essential’.

Изменение 300
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10а – 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 

заличава се
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страна на собственика на преносна 
система. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Comitology, with its associated lack of democratic legitimacy, should not be used to 
determine the content of the unbundling provisions for the ISO model. It should be left to the 
Member States that choose or have chosen the ISO model to determine the substance of the 
provisions. 

Изменение 301
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10а – 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. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването ѝ, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Deletion of comitology procedure.

Изменение 302
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 а – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

„3а. В случаите, в които е налице 
вертикално интегриране посредством 
контрол, упражняван от дадена 
държава-членка както върху 
оператора на преносна система, така 
и върху предприятията, изпълняващи 
функциите производство или 
доставка, се прилагат параграфи 2 и 
3.“ 

Or. en

Обосновка

It is essential that there is a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies.

Изменение 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

8а. Добавя се следният член:
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„Член 10б
Ефективно и успешно отделяне на 
преносните системи
I Активи, 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 
електроенергия, в частност:
i) операторите на преносни системи 
притежават активите, които са 
необходими за извършване на 
обичайния пренос на електроенергия;
ii) операторите на преносни системи 
назначават персонала, необходим за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия;
iii) в годишния финансов план се 
предвиждат подходящи финансови 
ресурси за бъдещи инвестиционни 
проекти.
Считаните за необходими за 
извършване на обичайния пренос на 
електроенергия дейности, посочени в 
предходна алинея, включват най-
малко:
- представителство на операторите 
на преносни системи и 
осъществяване на връзки с трети 
страни и с национални регулаторни 
органи,
- предоставяне и управление на 
достъп на трети страни до 
мрежата, по-специално достъп за 
нови оператори на пазара и за 
производители на енергия от 
възобновяеми източници,
- събиране на такси за достъп, такси 
за претоварване и плащания съгласно 
компенсаторния механизъм между 
операторите на преносни системи в 
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съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1228/2003,
- 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. Предоставянето на персонал или 
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 на енергия, 
която би могла да се окаже в 
конфликт с неговите задачи, 
включително не притежава акции 
или интереси в което и да е 
предприятие или част от вертикално 
интегрирано дружество, или в което 
и да е друго електроенергийно или 
газово дружество. Изключенията от 
това правило изискват наличието на 
предварително съгласие от страна на 
националния регулаторен орган и се 
прилагат единствено за акции и 
интереси в други мрежови 
предприятия..
4. Операторите на преносни системи 
са отделни юридически лица, които се 
различават в значителна степен от 
вертикално интегрираните 
дружества, с отделна търговска 
марка, средства за комуникация и 
помещения.
5. Операторът на преносна система 
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не предоставя водеща до търговски 
предимства или чувствителна 
информация на което и да е 
предприятие от вертикално 
интегрираното предприятие, освен 
ако 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 операторите на 
преносни системи 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, 
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/членове на изпълнителния 
съвет на оператора на преносната 
система и за изтичането или 
преждевременното прекратяване на 
трудовите договори на тези лица.  
Тези решения и споразумения могат 
да добият задължителен характер 
единствено, ако в срок от 3 седмици 
след като е бил уведомен,
националният регулаторен 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 
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директор/член на изпълнителния 
съвет; при преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения и на съответните 
договори на главния изпълнителен 
директор/член на изпълнителния 
съвет, ветото може да се използва, 
ако са налице сериозни съмнения 
относно основанията за това 
прекратяване. 
8. В случай на преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения, на главния 
изпълнителен директор/членовете на 
изпълнителния съвет на оператора 
на преносната система се гарантира  
право на обжалване пред националния 
регулаторен орган или съд.
9. Националният регулаторен орган 
взема решение по жалбата в рамките 
на шест месеца. Изключенията от 
това правило се обосновават.
10. 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 каквато и да е длъжност в 
който и да е клон на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функциите по 
производство или доставка.
11. Главният изпълнителен директор 
/ членовете на изпълнителния съвет 
на оператора на преносна система не 
могат да имат каквито и да са 
интереси или да получават 
възнаграждение от което и да е 
предприятие на вертикално 
интегрираното дружество, различно 
от оператора на преносната 
система. Неговото възнаграждение по 
никакъв начин не зависи от 
дейностите на вертикално 
интегрираното предприятие, 
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различни от дейностите на 
оператора на преносна система.
12. Главният изпълнителен директор 
или членовете на изпълнителния 
съвет на оператора на преносна 
система не могат да носят 
отговорност, пряко или косвено, за 
ежедневното функциониране на 
който и да е клон на вертикално 
интегрираното предприятие.
13. Без да се засягат горните 
разпоредби, операторът на преносна 
система има действителни права да 
взема решения, независимо от 
интегрираното електроенергийно 
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 по 
отношение на отделни решения, 
свързани с изграждането или 
модернизирането на електропроводи, 
които не надвишават условията на 
одобрения финансов план или 
равностоен документ.
III. Надзорен/управителен съвет
14. Председателят на 
надзорния/управителния съвет на 
оператора на преносна система и 
всички негови членове не участват в 
който и да е клон на вертикално 
интегрираното предприятие. Те също 
така не могат да бъдат членове на 
надзорния/управителния съвет на 
което и да е предприятие от 
вертикално интегрираното 
дружество.
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15. В състава на 
надзорните/управителните съвети на 
операторите на преносни системи се 
включват също независими членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Регулаторният орган се 
уведомява относно тяхното 
назначение и то придобива 
задължителен характер съгласно 
условията по параграф 6.
16. За целите на параграф 15, 
членовете на надзорния/управителния 
съвет на оператора на преносни 
системи се считат за независими, ако 
те 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 са стопански или 
друг вид отношения, които пораждат 
конфликт на интереси, по-специално:
а) не са били служители в който и да 
е клон на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо 
функциите производство или 
доставка, през петгодишния период, 
който предшества тяхното 
назначаване като член на 
надзорния/управителния 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 търговски 
взаимоотношения с който и да е клон 
на вертикално интегрираното 
дружество, изпълняващо функцията 
доставка на електроенергия, по време 
на назначаването им за член на 
надзорния/управителния съвет;
г) не са членове на изпълнителния 
съвет на дружество, в което 
вертикално интегрираното 
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предприятие назначава членове на 
надзорния/управителния съвет.
IV Отговорник по съответствието
17. 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 оператора на 
преносната система за постигането 
на тази цел. Тя подлежи на одобрение 
от националния регулаторен 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.
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) изготвяне на подробен годишен 
доклад, в който да се посочват 
мерките, предприети за прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие, и предаването му на 
регулаторния орган; определяне на 
мерките за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие с изискванията и 
представяне на доклада на 
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регулаторния 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 условията на неговия 
трудов договор.
20. 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.
21. Отговорникът по 
съответствието участва във 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, такси за 
претоварване и плащания съгласно 
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) 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 
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предотвратява разкриването по 
дискриминационен начин пред 
надзорния/управителния съвет на 
информация относно дейността по 
производството или снабдяването, 
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 изпълнението на своите 
задачи.
24. 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. 
25. При анулиране на неговия мандат, 
на отговорника по съответствието 
се забранява 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 на всеки 
две години. Те предвиждат ефективни 
мерки, за да гарантират адекватност 
на системата и сигурност на 
доставките.
27. В десетгодишния план за развитие 
на мрежата по-специално:
а) се посочва на участниците на 
пазара основната преносна 
инфраструктура, която трябва да 
бъде изградена през следващите десет 
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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.
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 с всички потребители 
на съответните мрежи, въз основа на 
проект за десетгодишния план за 
развитие на мрежата, по открит и 
прозрачен начин и може да публикува 
резултатите от процеса на 
консултация, по-специално по 
отношение на възможните 
инвестиционни нужди. 
30. Регулаторният орган проучва дали 
проектът на десетгодишния план за 
развитие на мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, установени в 
процеса на консултации. Този орган 
може да задължи операторите на 
преносни системи да внесат промени 
в плановете си.
31. Ако операторът на преносна 
система откаже да изпълни 
конкретна инвестиция, посочена в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата, която трябва да бъде 
направена през следващите три 
години, държавите-членки 
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гарантират, че националният 
регулаторен орган е компетентен 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 
необходими инвестиции в преносна 
система и същевременно може да 
задължи оператора на преносна 
система:
- да приеме финансиране от трета 
страна,
- да приеме изграждане от трета 
страна или да изгради съответните 
нови активи,
- да управлява съответния нов актив 
и
- да задължи оператора на преносна 
система да се съгласи с увеличение на 
капитала за финансиране на 
необходимите инвестиции и да 
допусне капиталово участие на 
независими инвеститори.
Националният регулаторен орган 
одобрява съответните финансови 
споразумения. И в двата случая 
регламентирането на тарифата 
позволява генерирането на приходи, 
които да покриват разходите за тези 
инвестиции.
32. Националният регулаторен орган 
следи и оценява изпълнението на 
инвестиционния план.
VI. Правомощия за вземане на 
решения по отношение на 
присъединяването на нови 
електроцентрали към преносната 
мрежа
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33. Операторите на преносни 
системи са длъжни да въведат и 
оповестят прозрачни и ефикасни 
процедури за недискриминационно 
присъединяване на нови 
електроцентрали към мрежата. Тези 
процедури подлежат на одобрение от 
националните регулаторни органи.
34. Операторите на преносни 
системи нямат право да откажат 
присъединяването на нова 
електроцентрала на основанието, че 
са възможни бъдещи ограничения на 
наличните мощности на мрежата, 
напр. претоварване в отдалечени 
части на преносната мрежа. 
Операторите на преносни системи са 
длъжни да предоставят 
необходимата информация.
35. Операторите на преносни 
системи нямат право да откажат да 
осигурят ново място на 
присъединяване единствено на 
основанието, че това ще доведе до 
допълнителни разходи, свързани с 
необходимото увеличаване на 
мощностите на части от мрежата в 
близост до мястото на 
присъединяване.
VII. Регионално сътрудничество
36. Държавите-членки, които 
изберат този курс на действие, 
трябва да наложат ясни 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 
настоящата директива. 
37. При сътрудничество на 
регионално равнище между няколко 
държави-членки и по тяхно 
съвместно искане Комисията може 
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да определи регионален координатор.
38. Регионалният координатор 
насърчава на регионално равнище 
сътрудничеството между 
регулаторните органи и всички други 
компетентни публични органи, 
оператори на мрежи, ръководители 
на обмена на електроенергия, 
потребители на мрежата и 
участници на пазара. По-специално 
той: 
а) насърчава нови ефективни 
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 на 
търсенето и за разпределяне на 
мощности;
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 изготвяне на 
механизми за общо разпределение и за 
прилагане на общи защитни 
механизми.
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 напредъка.
VIII. Санкции
39. С оглед на изпълнението на 
задълженията, които са му 
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възложени съгласно настоящия член, 
националният регулаторен орган:
i) има право да изисква всякакъв вид 
информация от операторите на 
преносни системи и да осъществява 
пряка връзка с всички техни 
служители; при наличието на 
съмнения, същите права се прилагат 
спрямо вертикално интегрираните 
предприятия и техните филиали;
ii) може да извършва всякакви 
необходими проверки в операторите 
на преносни системи 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 относно изпълнението на 
правилата за конкуренция, предвидени 
в членове 81 и 82 от Договора.
40. С оглед на изпълнението на 
задълженията, 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 съгласно 
решенията на националния 
регулаторен орган. Тези правомощия 
включват правото:
i) да налага ефективни, целесъобразни 
и възпиращи глоби, свързани с 
оборота на оператора на мрежата;
ii) да издава разпореждания за 
преустановяване на 
дискриминационно поведение;
iii) да оттегли, поне отчасти, 
разрешението на оператора на 
преносна система при повторно 
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нарушение на разпоредбите относно 
отделянето, посочени в настоящия 
член.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 б (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от комисията Изменение

8б. В член 11, параграф 2 се заменя със 
следното:
“2. Диспечирането на производствени 
съоръжения и използването на 
междусистемните връзки се определя 
въз основа на критерии, които може 
да се одобряват от държавата-членка 
и които трябва да бъдат обективни, 
публикувани и прилагани по 
недискриминационен начин, който 
осигурява правилното 
функциониране на вътрешния 
електроенергиен пазар. Те трябва да 
отчитат изискването за икономическо 
предимство на електроенергията, 
която може да се осигури чрез 
различните възможности, свързани с 
търсенето, и от 
разполагаеми/съществуващи 
производствени съоръжения или 
обмените по междусистемни връзки, 
както и техническите ограничения на 
мрежата.
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Or. en

(Adding one element to Article 11(2) of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

Demand-side options such as tenders, automatic dispatch of industrial equipment, or smart 
meters at the DSO scale, should always be confronted to supply side options on equal footing. 
These options may be more economic and are generally better for the minimization of 
emissions at peaks. TSOs should be in charge of assessing such resource and ranking their 
merit order, under rules set by regulators.

Изменение 305
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

8в. В член 11, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Националните регулаторни органи
изискват от операторите на системи
при диспечирането на 
производствените съоръжения да 
дадат приоритет на нови 
производствени съоръжения, 
използващи ядрена енергия, 
възобновяеми енергийни източници 
или отпадъци, или произвеждащи 
комбинирано топло- и 
електроенергия, освен ако са 
изложени на риск изискванията за 
технически баланс или 
безопасността и надеждността на 
мрежата.“

Or. en

(Adding new elements to Article 11(3) of Directive 2003/54/EC)
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Обосновка

New generating installations using nuclear power and renewable energy must be given 
priority access to the grid, providing there are no balancing issues associated with this. This 
will allow Member States an opportunity to reach their targets for renewable energy.

Изменение 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

8в. В член 11, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Държавите-членки изискват от 
операторите на системи при 
диспечирането на производствените 
съоръжения да дадат приоритет на 
производствени съоръжения, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници [...] или произвеждащи 
комбинирано топло- и 
електроенергия.“

Or. en

(Amending one word of and deleting two other words from Article 11(3) of Directive 
2003/54/EC)

Обосновка

In order to achieve the target that 20% of the EU’s energy should come from renewable 
energy sources by 2020, priority access to the grids for renewable energy must be 
guaranteed.
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Изменение 307
Mechtild Rothe

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

8в. В член 11, параграф 3 се заменя със 
следното:
"3. Държавите-членки изискват от 
операторите на системи при 
диспечирането на производствените 
съоръжения да дадат приоритет на 
производствени съоръжения, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници или отпадъци или 
произвеждащи комбинирано топло- и 
електроенергия.“

Or. en

(Same wording as that of Article 11, paragraph 3 of Directive 2003/54/EC, changing the 
word "may" into "shall")

Обосновка

The EU has set itself a binding target of 20% renewable energy by 2020. In order to meet this 
target existing significant variation between Member States in the degree of integration has to 
be overcome by guaranteeing priority access to the grid for renewable energy.

Изменение 308
Britta Thomsen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

8в. В член 11, параграф 3 се заменя със 
следното:
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„3. Държавите-членки изискват от 
операторите на системи при 
диспечирането на производствените 
съоръжения да дадат приоритет на 
производствени съоръжения, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници или отпадъци или 
произвеждащи комбинирано топло- и 
електроенергия.“

Or. en

(Same wording as that of Article 11, paragraph 3 of Directive 2003/54/EC, changing the 
word "may" into "shall")

Обосновка

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market. 
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas.

Изменение 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 г (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от комисията Изменение

8г. В член 11, параграф 4 се заличава.

Or. en

(Deletion of Article 11(4) of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

There is no reason to give priority to energy fuel sources.
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Изменение 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 д (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от комисията Изменение

8д. В член 11, параграф 5 се заменя със 
следното:
“5. Държавите-членки или 
регулаторните органи изискват от 
операторите на преносни мрежи да 
спазват минимални стандарти по 
отношение на експлоатирането, 
поддържането и развитието на 
преносната мрежа, включително на 
междусистемния капацитет.“

Or. en

(Most of the wording as in Article 11(5) of Directive 2003/54/EC, changing and adding few 
elements to the existing text)

Обосновка

Agreed and public standards, rules and procedures for network operation, maintenance and 
development are essential for the proper functioning of the internal market. Therefore, all 
transmission system operators should be mandated to comply with such standards. This 
technical task is better performed by regulatory authorities who have the duty to ensure non-
discriminatory transmission access and to establish transmission network tariffs.

Изменение 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 е (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от комисията Изменение

8е. В член 11, параграф 6 се заменя със 
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следното:
“6. Операторите на преносни мрежи 
трябва да осигуряват енергията, 
която използват за покриване на 
енергийни загуби и резервна мощност 
в своята мрежа, в съответствие с 
прозрачни, недискриминационни и 
пазарно основани процедури, в 
случаите, когато те имат това 
задължение. Процентът на енергията 
от възобновяеми източници от 
общото количество закупена енергия 
следва да не бъде по-нисък от 
поетите от съответната(ите) 
държава(и)-членка(и) ангажименти.“

Or. en

(Adding one element to Article 11(6) of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

TSOs should contribute to the objectives of each Member State in term of RE consumption. 
Regulators should be in the position to request the rate of RE purchase applicable to the 
TSOs.

Изменение 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 ж (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

8ж) В член 11 се добавя следният 
параграф:

„7а. Операторите на преносни 
системи улесняват участието на 
големи крайни потребители и на 
групи от крайни потребители в 
рамките на пазарите за резервна 
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енергия и балансиращите пазари. Ако 
предлаганите цени за производство и 
търсене са еднакви, се отдава 
предпочитание на търсенето.“

Or. en

(Adding a new paragraph 7a to Article 11 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

To improve energy efficiency, it is important that consumers actively participate in ancillary 
services markets, particularly when they are able to reduce demand at certain critical 
moments (peak load, emergencies). Large final consumers may participate directly or 
indirectly in such markets. Small consumers cannot participate directly in such markets 
unless if someone (e.g. the supplier) is able to aggregate a large number of then and is able to 
effectively control part of their demand.

Изменение 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 з (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 11 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

8з) В член 11 се добавя следният 
параграф:

„7б. Националните регулаторни 
органи гарантират, че правилата за 
балансиране и тарифите се 
хармонизират по подходящ начин във 
всички държави-членки в срок от ...*. 
По-специално те гарантират, че 
големите крайни потребители, 
групите от крайни потребители и 
свързаните с разпределителната 
мрежа производители са в състояние 
да оказват действителен принос към 
балансирането и други свързани с него 
спомагателни услуги.
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* Две години след влизане в сила на 
настоящата директива.“

Or. en

(Adding a new paragraph 7b to Article 11 of Directive 2003/54/EC)

Обосновка

According to Article 23, regulatory authorities are responsible for “fixing or approving (...) 
at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for (..) the 
provision of balancing services”. Since harmonisation of balancing services is a crucial 
element for the proper functioning of the internal market, regulatory authorities, in close 
cooperation with transmission system operators, shall enforce the appropriate degree of 
harmonisation.
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