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Общ преглед

1. Предложението на Комисията за Агенция за сътрудничество между енергийните 
регулатори е от изключително значение за успеха на Третия енергиен пакет. В 
доклада Vidal-Quadras, озаглавен "Перспективите за вътрешния пазар на газ и 
елекроенергия" (2007/2089(INI)), Парламентът изрази твърдия си ангажимент за 
създаване на силен и ефективен Европейски регулаторен орган с необходимите 
правомощия да се справи с проблемите, които не могат да бъдат решени от 
националните регулаторни органи и които пречат на интеграцията и на доброто 
функциониране на вътрешния пазар.

2. Целта на Третия енергиен пакет е постепенно да раздвижи енергийния пазар, който 
допреди десет години се е основавал на монополната система, от фаза на 
либерализация към фаза, в която конкуренцията е реална и устойчива.

3. За да се постигне тази цел отношението между регулаторните процеси и пазарното 
развитие трябва да бъде управлявано с подход, който е:

 насочен към бъдещото състояние на пазара (т.е. перспективен подход), в 
който условията ще бъдат много по-конкурентни и разнообразни;

 насочен към прилагането на конкурентното право, с цел да се намалят в 
максимална степен предшестващите правила, прилагани само за отделни 
случаи.

4. Тези цели могат да бъдат преследвани на европейско равнище с рамка за 
конкуренцията и предшестващи правила, които са хармонизирани. Това означава, 
че регулирането в енергийния сектор ще бъде въведено постъпателно в посока към 
пълното прилагане само на конкурентните правила. Трябва да се подчертае, че без 
постигането на ефективна конкурентна среда специфичната за сектора нормативна 
уредба ще продължава да играе своята роля. 

5. Енергийният сектор обаче ще се превърне в система, основаваща се на правилата на 
конкуренцията, едва когато се установи, че цялата индустрия вече не е "естествен 
монопол", а се е превърнала в "нормална" индустрия. 

6. Ето защо бъдещето на Европейския енергиен пазар и неговото развитие след 
прилагането на Третия енергиен пакет ще изискват Агенцията за сътрудничество 
между енергийните регулатори да изиграе важна роля. Поради това правомощията и 
независимостта на Агенцията трябва да бъдат засилени, като надхвърлят 
равнището, предложено от Комисията.

7. Когато се разисква по този проект за регламент на всички етапи трябва да се има 
предвид, че Третият енергиен пакет трябва да се разглежда точно като пакет, а 
Агенцията като ключов свързващ елемент. Ролята, правомощията и задълженията, 
които ще приемем за Агенцията в настоящия регламент, ще трябва да бъдат 
съгласувани с останалите проекти за директиви и регламенти в пакета и обратно.

Независимост
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8. Ключов принцип, залегнал в Третия енергиен пакет е този, че като работи в ясна 
правна рамка, националният енергиен регулатор трябва да бъде колкото се може по-
независим от влиянието на текущите политически дела. 

9. По същия начин и Агенцията трябва да бъде колкото се може по-независима по 
отношение на технически въпроси и да има правна, административна и финансова 
автономия. Тя трябва да представлява орган на Общността с юридическа 
правосубектност, за да изпълнява задачите, които ще й бъдат отредени чрез 
настоящия регламент. Това в голяма степен включва способността да взема 
обвързващи решения независимо от Комисията, вместо да има само съвещателна 
роля.

10. Комисията се обоснова с това, че правните разпоредби на Общността - и по-
специално т.н. принцип "Мерони", установен през 1958 г. - не дава възможност на 
Агенциите да се делегират повече правомощия и независимост. Други независими 
правни експерти може би имат различно становище. Въпросът с правното тълкуване 
е изключително важен във връзка с това, какви правомощия може да има 
Агенцията, какви решения може да взема, как трябва да бъде структурирана и колко 
независима може да бъде. Ето защо ясната правна консултация по този въпрос е от 
първостепенно значение.

Правомощия и отговорности

11. Предложената Агенция ще предоставя рамка за ЕС за ефективното сътрудничество 
на националните енергийни регулатори. Тя трябва да има обаче и реални 
правомощия, за да може ефективно да се намесва при трансгранични ситуации и да 
допринася за развитието на един интегриран и конкурентен енергиен пазар на 
Европейския съюз. 

12. Ролята на Агенцията трябва чувствително да бъде засилена по отношение на 
въпроси, които стоят в центъра на регулаторната рамка и засягат капацитета, 
сигурността и адекватността на мрежата на ЕС (включително нейното развитие, 
поддръжка и експлоатация). 

13. Повече внимание трябва да се насочи към ролята на Агенцията с оглед задачите, 
които й се отреждат от предложенията за регламенти за електричеството и газта в 
Европейските мрежи на ОПС (ENTSO). 

14. Може да се препоръча, Агенцията да има по-силна роля в инициирането, 
наблюдението и одобряването на предложения от ENTSO - по специално 
проектоплановете за развитие на мрежата - за да се гарантира, че са обхванати 
всички въпроси от обществен интерес. 

15. Трябва да се помисли още за ролята на Агенцията по отношение на инициирането, 
развитието, валидирането, прилагането и налагането на пазарния и технически 
кодекс за ОПС, и как тази роля ще бъде балансирана спрямо ENTSO. Агенцията тук 
трябва да играе ключова роля и да бъде безрезервно ангажирана при определянето 
на обхвата и съдържанието на Европейските кодекси. Одобрението на Агенцията 
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трябва да се изисква за всички ключови аспекти на въпросните кодекси. 

16. Технически и пазарни кодекси и други важни въпроси (експлоатационни процеси, 
инвестиционни планове, прогнози за адекватността на производството, планове за 
научни изследвания и работни планове) са в основата на постигането на интегриран 
енергиен пазар на ЕС. Те ще играят също така съществена роля в определянето на 
степента, до която ще трябва да се хармонизират националните разпоредби и 
определени от европейски органи, вместо на национално равнище. Предложението 
на Комисията не предоставя на Агенцията правомощия за вземане на решение (само 
съвещателна роля) и това повдига въпроса, доколко самите ОПС могат да отговарят 
за определянето на правилата. 

17. Всеки добре функциониращ пазар се нуждае от добри и ясни правила, установени 
от институционализирани трети страни, действащи в обществен интерес. 
Предложението на Комисията се отказва практически от един от основните 
принципи на икономическата теория, като делегира на участници на пазара (ОПС) 
правомощията и отговорността да определят правилата за енергийния пазар, като де 
факто въвежда саморегулирането на равнище на ЕС. С това предложение за 
Агенцията би било невъзможно да приеме регулаторна функция на равнището на 
ЕС, което е съществено за постигането на конкурентен, устойчив и сигурен 
интегриран европейски пазар.

18. Трябва също така да се обсъди и изясни въпроса за начина, по който ще се 
извършват процедурите, предвидени в регламентите за газта и електричеството за 
изключването на трансграничната инфраструктура от изискването за отделяне на 
операторите на преносни системи. Какъв по-специално трябва да бъде балансът на 
отговорностите между Агенцията и Комисията във вземането на решение за такова 
отделяне? Не трябва ли Агенцията да взема окончателното решение за отделянето?

19. И накрая, трябва да изследваме, дали има други правомощия, които Агенцията би 
следвало да има, извън възможностите, предвидени в предложенията за директиви и 
регламенти. Например може да се обсъди, каква да бъде ролята на Агенцията в 
наблюдението и предоставянето на информация за развитието на европейския 
енергиен пазар, като например предоставянето на потребителска информация и 
наблюдение на пазара (например "информационен бюлетин за вътрешния енергиен 
пазар", наблюдение на достъпа до пазара, оценка на нивата на "енергийна бедност").

20. При изпълнението на всичките си задачи Агенцията трябва да има първостепенната 
отговорност да консултира всички участници на пазара, при това на ранен етап. 

Вътрешна структура

21. Вътрешната структура на агенцията и начинът, по който ще се вземат решенията и 
извършват назначенията, ще бъде от съществено значение за нейната независимост. 
В тази връзка е важна и ролята на Комисията и на националните регулатори; важно 
е също така и разпределението на задачите между административния съвет на 
Агенцията, съвета на регулаторните органи и директора.
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22. Директорът има ключова регулаторна роля. Като се има предвид този факт, както и 
за да се гарантира неговата регулаторна независимост, важен въпрос е, дали 
директорът ще бъде предлаган от съвета на регулаторните органи в консултации с 
Комисията. Неговото назначение трябва да бъде одобрено след това от Европейския 
парламент и Съвета.

23. В предложението на Комисията за Агенцията липсва последователност по 
отношение на правомощията, автономията и независимостта, изисквани от самата 
Комисия за националните енергийни регулатори. Разпоредбите за управление за 
енергийните регулатори на национално равнище трябва, където това е възможно, да 
бъдат копирани на европейско равнище, като се придържат към същите принципи.

24. Ролята и структурата на административния съвет трябва внимателно да се обмислят 
и да се внесат изменения в предложената организация, така че да се подобри 
ефективността и да се избегнат излишни разходи от бюджета на ЕС. 
Административният съвет трябва да отговаря само за въпроси, свързани със 
счетоводството. Ето защо неговият състав трябва да бъде облекчен и по-
целенасочен от предвиденото в предложението на Комисията, което предвижда 
дванайсет души. Този брой не е пропорционален на структурата на Агенцията, 
възлиза на почти половината от броя на членовете на съвета на регулаторните 
органи и на една четвърт от предвидения състав на цялата Агенция. Наред с въпроса 
за независимостта тук възниква и въпросът за стабилността. Опитът с други 
европейски агенции показва, че членство, което зависи от номинациите на 
държавите-членки, постоянно се мени, като по този начин засяга дългосрочното 
планиране.

25. И накрая, важно е също, какви ще са взаимоотношенията на Агенцията с 
Европейския парламент. Както директорът, така и съветът на регулаторните органи 
трябва лично и непосредствено да отговарят пред Европейския парламент. И 
единият и другият трябва да докладват поне веднъж годишно пред Парламента, а 
Парламентът трябва да може да ги приканва към това и по друго време, когато това 
е необходимо.

Финансиране

26. Като орган на Общността Агенцията ще трябва да разчита в значителна степен на 
финансиране от Общността. Както е с всички аспекти н бюджета на Общността, 
това би трябвало да даде на Европейския парламент възможност да контролира 
нейната дейност и функциониране.

27. За да поддържа своята независимост обаче е важно, Агенцията да има достъп до 
финансиране извън това, предоставяно от бюджета на Общността. Членове 18 и 19 
от проекта за регламент за Агенцията вече позволяват събирането на такси във 
връзка с разрешенията за отделяне на достъпа на трети страни до трансграничните 
инфраструктури. Може обаче да се предвиди, че сумите, които ще постъпват по 
този начин за финансиране, ще бъдат много малки. Поради това трябва да 
изследваме и други начини на финансиране. Би трябвало да изследваме, дали 
правото на събиране на част от финансирането си от такси (и глоби, ако това е 
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подходящо) от енергийната индустрия, би могло да се разпростре и върху други 
сфери на дейността. В Европейския съюз някои национални регулаторни органи 
има право да събират част от финансирането си от такси от енергийната индустрия.
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