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1. При липса на добре функциониращ пазар на газ и електроенергия, за 
Европейския съюз ще бъде все по-трудно да гарантира сигурност на доставките 
и наличието на устойчив, енергиен пазар с ниско равнище на емисии на 
въглерод, както и своята конкурентоспособност на световно равнище.

2. Преди да разгледаме подходящия пазарен модел, следва да се запитаме защо 
настояваме да се извърши тази промяна. Нуждаем се от тази промяна с цел да се 
предлагат изгодни условия на потребителите, да се осигури равно третиране на 
всички участници в пазара, производители и потребители, да се гарантират по-
добри условия за инвестициите, като се обезпечава сигурност на доставките и 
по-добър достъп за енергията от възобновяеми източници, както и с оглед на 
ограничаване на влиянието на големите енергийни предприятия върху пазара, за 
да могат малките и средните предприятия да получат по-добър достъп до 
мрежата. Това изисква прилагане на двоен подход: по-добро регулиране и 
управление на пазарите на електроенергия и газ по отношение на дейността на 
мрежови монополи и структурата на пазара и решително прилагане на 
законодателството в областта на конкуренцията с цел намаляване на пазарната 
концентрация.

I - Защита на потребителите и социално въздействие

3. Всеки един модел вероятно ще бъде съпътстван от увеличение на цените на 
енергия. Въздействието на Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, 
задължението 20% от електроенергията да се произвежда от възобновяеми 
източници, както и все по-ограничените доставки на петрол при цени около 100 
щ.д. на барел сочат, че е вероятно цените да се повишават.

4. Въпреки че енергийната бедност и защитата на уязвимите потребители попадат 
в кръга на националната компетентност, очевидно е, че съществува връзка с 
политиката на ЕС в тази област. Европейският съюз трябва да формулира ясно 
определение за енергийна бедност, както и да настоява държавите-членки да 
представят планове относно енергийната бедност, чието наблюдение да се 
извършва от Комисията.  Въпреки това инструментите, използвани за защита на 
уязвимите потребители, трябва да подкрепят и да бъдат съвместими с 
необходимите условия за наличие на открити, конкурентни пазари.  Необходимо 
е да гарантираме, че за неплатежоспособните потребители, по-специално 
пенсионерите, няма да бъдат прекъснати доставките на енергия, както и че не 
съществува дискриминация спрямо бедните потребители по отношение на 
моделите за ценообразуване.  Борбата срещу недостига на горива може да се 
провежда най-успешно чрез насърчаване на енергийната ефективност и мерките 
за енергоспестяване; също така следва да се проучи по какъв начин може да се 
заздрави връзката между настоящата директива и изискванията за енергийна 
ефективност. 

5. Необходима е повишена прозрачност по отношение на правата на 
потребителите. Разпоредбите на приложението към директивата трябва да се 
прилагат, наблюдават и контролират от Националните регулаторни органи 
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(НРО) и над тях да се извършва надзор от новия европейски регулаторен орган. 
Качеството на услугите следва да бъде основна част от отговорностите на 
електроенергийните предприятия. Следва да се наложат недвусмислени санкции 
при неприлагане, включително отнемане на лиценза или друго равностойно 
разрешително на национално равнище.  Предложението за Европейска харта за 
потребителите на енергия следва да се приведе в сила чрез директиви относно 
електроенергията и газта и по този начин да добие правна тежест. Във всяка 
държава-членка следва да се създаде официален орган на потребителите на 
енергия.

II- Какъв енергиен модел?

6. Пълното отделяне на собствеността е единственият модел, който може да 
предостави гаранции на конкурентните дружества, които искат да се включат в 
пазара, и да гарантира, че няма да възникне конфликт на интереси.

7. Потенциалната възможност за несправедливо дискриминационно отношение 
винаги ще бъде налице в случаите, в които предприятия упражняват 
едновременно конкурентна и монополистична дейност. Това обаче следва да се 
придружава от повишена прозрачност, координация на операторите на мрежи, 
хармонизация на пазарните правила и сближаване на националните 
законодателства, включително по отношение на политиката в областта на 
конкуренцията. 

8. Предложението на Комисията не изисква след отделяне на собствеността 
преносните мрежи, които са държавна собственост, да бъдат принудително 
приватизирани.

9. Моделът за независим оператор на системи, при който дадено предприятие 
може да притежава електроенергийна мрежа, но не и едновременно да бъде неин 
оператор, предполага бюрократизъм и скъпоструващ регулаторен контрол и 
поради това не представлява жизнеспособна алтернатива на пълното отделяне на 
собствеността.

а) Инвестиции

10. Опитът на държавите-членки сочи, че пълното отделяне на собствеността води 
до повишени инвестиции и подобрено функциониране на мрежите.

11. 10-годишните инвестиционни планове, които се изискват съгласно регламента,
следва да гарантират, че се прилагат дългосрочни стратегии, които отдават 
приоритетно значение на потребностите на потребителите, над потребностите на 
акционерите.  Тази инвестиционна стратегия следва да гарантира, че качеството 
и числеността на работната ръка са достатъчни с оглед на изпълнението на 
задължението за предоставяне на услуги. Тя подлежи на одобрение и 
наблюдение от страна на националните регулаторни агенции, както и на надзор 
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от страна на новата Европейска регулаторна агенция. Инвестиционните планове 
следва да отчитат това, че крайната цел е изграждането на европейска мрежа.

б) Възобновяеми източници на енергия и децентрализирано 
производство

12. Моделът за пълно отделяне на собствеността ще гарантира по-добър достъп за 
производителите на енергия от възобновяеми източници до мрежите, но при все 
това следва да направим дори повече и да гарантираме, че енергията от 
възобновяеми източници и производството на микро равнище следва да имат 
приоритетен достъп до мрежите освен в случаите, в които поради технически 
причини това е невъзможно.

13. Трябва да гарантираме, че гражданите отново ще получат власт чрез оказване на 
подкрепа за производството на местно и микро равнище и инсталациите за 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Това ще 
изисква огромни инвестиции в „интелигентни“ мрежи. В днешно време 
вертикално интегрираните електроенергийни дружества нямат стимул да влагат 
подобни инвестиции, тъй като те няма да изграждат или контролират това 
производство на местно равнище.

14. Осъвременяването на разпределителните мрежи е от първостепенно значение за 
развитието на децентрализирано производство и за повишаване на енергийната 
ефективност. Директивата следва да гарантира възможността за насърчаване на 
областните системи.

III - Изпълнение на разпоредбите и регулатори

15. Комисията следва да прилага строги мерки спрямо държави-членки, които не 
изпълняват разпоредбите на настоящите директиви. Контролът и 
недвусмислените санкции са необходими с цел да се гарантира успехът на 
последващия модел; това важи по-специално за енергийните мрежи, за които е 
присъщо да упражняват монополна дейност.

16. Националните регулатори трябва да бъдат действително независими както по 
отношение на правителството, така и на промишлените предприятия, и следва да 
се постигнат минимални стандарти при хармонизиране на техните правомощия 
чрез въвеждане на общи правила относно прозрачността и отчетността. На тях 
следва също да се възложи отговорността да гарантират, че се отчитат 
потребностите на европейските потребители при вземане на решения, по-
специално относно трансграничните инвестиции.

17. Националните регулаторни агенции следва да могат да налагат мерки за 
насърчаване на конкуренцията, както и да носят отговорността за 
преразглеждане на това кои дружества упражняват значително господство на 
пазара. На националните регулаторни агенции следва да се предоставят 
инструментите за постигане на по-силна конкуренция, чрез тясно 



DT\702014BG.doc 5/7 PE400.307v01-00

BG

сътрудничество с органите на национално и европейско равнище, които следят 
за наличието на картели, и следва да разполагат с юридически правомощия за 
сключване на споразумение с други регулаторни органи на национално и 
европейско равнище (напр. относно обмена на данни).

18. Законодателството на ЕС следва да посочи ясно целите на политиките и точния 
обхват на задълженията и правомощията на националните регулаторни агенции, 
включително правомощията за определяне или одобрение на тарифите за достъп 
до мрежите и методите, използвани при определяне на тези тарифи. Всяка една 
от националните регулаторни агенции трябва да разполага с правомощия за 
получаване на съответната информация от газовите и електроенергийни 
предприятия и за налагане на ефективни санкции, както и с подходящи 
правомощия за провеждане на разследване и с достатъчни правомощия за 
уреждане на спорове.

19. В случаите, в които държави-членки транспонират законодателството на ЕС 
прекалено бавно, националните регулатори следва да бъдат насърчавани да 
използват правото си да налагат за определен ограничен период от време горна 
граница на цените в пазари, в които липсва конкуренция, с цел потребителите да 
бъдат защитени срещу злоупотреби с пазара. Органите на Комисията следва да 
предприемат мерки срещу регулирани тарифи, които са по-ниски от пазарните, 
тъй като това възпрепятства конкуренцията и нарушава нейните правила, по-
специално сред енергоемките потребители в ЕС. 

20. Комисията предлага редица разпоредби, които предвиждат делегиране на 
правомощия на Комисията за приемане на насоки със задължителен характер 
чрез процедурата на комитология. При все това законодателните правомощия 
следва по целесъобразност да се разглеждат в рамките на процедурата на 
съвместно вземане на решение, а не на процедурата на комитология, с цел да не 
се подкопават правомощията на Европейския парламент. 

IV - Европейска регулаторна агенция за енергетиката (Агенция)

21. Следва да се определят ясно задълженията на регулаторните органи на 
национално и европейско равнище с цел да се гарантира, че няма дублиране. 
Регулаторната агенция следва да извършва наблюдение върху всички условия, 
посочени в Директивата за националните регулатори. Неизпълнението на 
предвидените в директивата разпоредби следва да води до недвусмислени 
санкции.  Правомощията и независимостта на Европейската регулаторна 
агенция следва да се гарантират чрез отчетност пред Европейския парламент.

22. По отношение на трансграничните въпроси е нужно да се признаят наличието на 
регулаторни различия и необходимостта от по-добри междусистемни връзки в 
някои части на европейския пазар.   Поради това се приветства предложението 
да се предоставят на Агенцията правомощия за вземане на решение за 
освобождаване на междусистемните връзки от задължения, както и за 
освобождаване от задължения в случаи, в които инфраструктурата се намира на 
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територията на повече от една държави-членки. Ако компетентните национални 
регулаторни агенции не могат да постигнат споразумение относно подходящия 
регулаторен режим, европейската агенция може да обяви търг за междусистемни 
връзки от първостепенно значение, след провеждане на консултация със 
съответните органи. Разходите следва да се прехвърлят върху потребителите в 
рамките на регулирани и прозрачни условия. Агенцията следва да изпълнява по-
активна роля по отношение на регулирането на въпроси с трансграничен 
характер.

V - Регионални електроенергийни пазари

23. Крайната ни цел следва да бъде създаването на обща европейска 
електроенергийна мрежа чрез предприемане на подходящи, ясни и постепенни 
мерки. Следва да се посочи ясно, че тя следва да се изгражда успоредно с 
пълното отделяне на собствеността и че тя не следва да се разглежда като 
алтернативен модел.

24. На операторите на преносни системи следва да се предостави ясно предначертан 
план и график с цел да се гарантира постигането на напредък. Следва да се 
постигне равновесие при разпределянето на правомощията между операторите 
на преносни системи и регулаторните органи. Като цяло регулаторите са в 
състояние да определят по-добре кодексите за търговска дейност - напр. правила 
за осигуряване на равновесие и правила относно претоварването, докато 
отговорността за техническите кодекси следва да се носи от операторите на 
преносни системи. Развитието на кодекс на ЕС за мрежите би гарантирал, че 
регионалните пазари няма да се раздалечат един от друг. 

25. Определянето на регионите и насърчаването на регионалното сътрудничество с 
цел да се гарантира гладко интегриране на пазара в по-широките рамки на 
Европа са от решаващо значение. От първостепенно значение е да се свържат 
„енергийните острови“ като балтийските държави, които не са свързани с 
мрежата на Съвета за координиране на преноса на електроенергия. Необходимо 
е да се въведат стимули с оглед на преодоляване на пречките, които 
предизвикват забавяне на изграждането на нова инфраструктура за внос и износ 
на електроенергия. Дейността на Агенцията следователно следва да има и 
регионално измерение.

VI - Собственост на трети страни

26.Енергетиката е несъмнено област, в която националните и европейски интереси 
следва да се ползват с първостепенно значение, по-специално в контекста на 
сигурността на доставките. Освен това е необходимо допълнително изясняване 
на въздействието на тази клауза по отношение на инвестициите на трети страни 
в преносните системи в ЕС, както и на ограничаването на един общ 
инвестиционен фонд за изкупуване на отделена инфраструктура в резултат на 
изискванията за отделяне. Докладчикът изтъква, че предпочитаният от нея модел 
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по отношение на собствеността върху инфраструктурата е мажоритарно участие 
на публичния сектор.
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