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ВЪВЕДЕНИЕ

Пазарът на природен газ и този на електричество са от жизненоважно значение за 
Европейския съюз, който многократно е заявявал желанието си да се изразява „с един 
глас“ в областта на енергетиката.

За да може Европейският съюз да осъществи целта си за създаване на вътрешен пазар 
на енергията, от съществено значение е да се създадат равни условия на конкуренция за 
всички дружества, развиващи дейност в сектора на природния газ, така че последните 
да могат да се движат свободно на пазара, а потребителят да може да извлече полза по 
отношение на разходите си благодарение на по-изгодни тарифи.

Предвид това, Европейската комисия даде начало на 3-я Пакет в областта на 
енергетиката, която би трябвало да извърши либерализацията на пазарите, 
неосъществена от досегашните пакети1.

СПЕЦИФИКА НА ГАЗОВИЯ СЕКТОР 

Предложението на Европейската комисия предвижда да се приеме един и същ подход 
както в газовия сектор, така и в този на електричеството.

Предложението е несъмнено убедително, доколкото ще създаде симетричен и 
хармонизиран  енергиен пазар, който да позволи да се преодолее високата степен на 
концентрация, все още съществуваща в някои държави, и същевременно ще 
благоприятства достъпа до пазара от страна на нови предприятия, като реализира 
условия на конкуренция, които в дългосрочен план ще доведат до намаляване на 
цените в полза на крайния потребител.

При все това, докладчикът счита за необходимо да направи разграничение между 
сектора на природния газ и този на електрическата енергия. Като се имат предвид 
структурните различия между двата пазара и не маловажната зависимост на газовия 
сектор от трети страни извън Европейския съюз, е важно да се отчитат различните 
особености на секторите и да се обмисли евентуално възможността да се пристъпи към 
по-бавно отваряне на пазара на газа в сравнение с този на електроенергията.

Действително, предишните пакети, внесени от Европейската комисия, дадоха различни 
резултати във фазата на тяхното прилагане, като следователно броят на държавите в 
Съюза, пристъпили към разделяне на собствеността по отношение на електроенергията, 
надвишава значително боря на онези, приложили същите мерки в газовия сектор.

РАЗДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Решаващият въпрос в пакета се отнася несъмнено до разделянето на собствеността, 

                                               

1. Процесът на либерализация на пазара на природен газ започна през 1999 г., макар че един важен етап 
от създаването на европейски пазар на енергията бе отбелязан с въвеждането на директивата от юни 2003 
г.
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което, с съответствие с новото определение по член 2 от Директива 2003/55, забранява 
изрично на вертикално интегрираните дружества да притежават участие нито в 
дейности по доставката, нито в транспорта.

В действителност, действащото законодателство, което предвижда функционалното и 
юридическо разделяне на оператора в зависимост от това дали неговата дейност се 
състои в преноса или в снабдяването, не позволи разрешаването на конфликта на 
интереси в рамките на вертикално интегрираните предприятия, които продължават да 
използват преносната мрежа, запазвайки по този начин доминираща позиция на пазара, 
тъй като нямат каквито и да било стимули да инвестират в нови мрежи или да разрешат 
достъпа на нови оператори. 

Предвид това, докладчикът смята, че разделянето на собствеността представлява със 
сигурност най-добрия начин да се осигури пълната независимост на дружествата, 
опериращи в транспорта и в снабдяването, както и по-осъществимо и по-ефикасно 
решение с сравнение независимия оператор на система (ISO), който би се нуждаел от 
тежки и силно разчленени управленски структури и от силен нормативен контрол, без 
да се пренебрегва факта, че експериментът с независимия оператор на система в някои 
държави-членки далеч не бе успешен. 

Също толкова належащо е обаче и изискването да се гарантира действителното 
разделяне на операторите на съоръжения за съхранение и пренос от дейностите по 
доставка, извършвани от вертикално интегрирани дружества (с изключение на 
инфраструктури, които са обект на решение за освобождаване в съответствие с 
логиката за насърчаване на конкуренцията по член 22 от директивата), с цел да се 
гарантира прозрачно управление на газовия капацитет и по-голяма сигурност на 
доставките.

Също така, поради спецификата на газовия сектор е важно да има пълна симетричност 
и реципрочност при прилагането на мерките за разделяне на собствеността във всички 
държави-членки; би било в действителност безпредметно да се пристъпва към 
създаване на вътрешен пазар на енергията при наличието на 27 различни нормативни 
уредби.

Гореспоменатата реципрочност трябва да се прилага и по отношение на трети страни; в 
тази връзка, макар и на се обявява в подкрепа на наложената от европейската комисия 
предпазна клауза, докладчикът счита за важно споразуменията между ЕС и държави 
извън ЕС, които са потенциални инвеститори в тези сектори, да бъдат по-добре 
регламентирани по отношение на форма и съдържание.

НЕЗАВИСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГУЛАТОРИ

С третия пакет от мерки, Комисията възнамерява да даде ключова роля на 
националните регулаторни органи, които трябва да разполагат с юридическа 
правосубектност, бюджетна независимост, както и да докажат пълна независимост в 
управлението.
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Докладчикът посреща със задоволство предложенията на Комисията, целящи 
укрепването и хармонизирането на функциите на националните регулатори, които 
трябва да имат правомощия да налагат възпиращи мерки и санкции.

Докладчикът споделя необходимостта от формализиране на задължението за 
сътрудничество между регулаторите, като се преодолее понятието за доброволност и се 
позволи на Комисията, посредством Агенцията, да извършва наблюдение по отношение 
на действителното сътрудничество.

Освен това е необходимо да се пристъпи към ясно разграничаване между 
пълномощията на националните регулатори и компетенциите на антитръстовите 
органи.

ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктурата покрива несъмнено първостепенна роля за създаването на 
интегриран европейски пазар на енергията.

Наистина, необходимо е да се подчертае, че новите държави-членки разполагат с 
инфраструктура, в която има пропуски или понякога е несъществуваща, като в 
следствие на това зависят напълно за газовите си доставки от оператори извън ЕС.

Законодателството включва поредица от препоръки, целящи насърчаването на 
инвестициите в инфраструктура от страна на нови оператори чрез освобождаването им 
от регламентиран достъп (TPA), което в предложенията на Комисията удачно е 
разширено и до новите разпоредби относно разделянето на собствеността.  В тази 
връзка е необходимо да се осигури, че този вид освобождаване се отпуска с ясни 
срокове и като се избягва потенциално двусмислие в тълкуването, въз основа на ясни и 
предварително определени нормативни правила, както и че посредством 
продължаването на режима на освобождаване в допълнителните разпоредби, 
предвидени в предложенията на Комисията, се защитават и гарантират инвестициите (и 
освобождаването (TPA)), направени по-рано или осъществявани в момента.

Докладчикът счита, че всяко изменение на член 22 от директивата за природния газ 
следва да има за крайна цел стимулирането на инвестициите и че планът за инвестиции 
в инфраструктурни съоръжения от европейски интерес не трябва да се ограничава до 
трансграничните такива, но да обхваща и друга също толкова важна инфраструктура, 
като съоръжения за регазификация и съхранение на газ, при пълното зачитане на 
пазарната логика и като се даде по-голямо значение, с оглед насърчаване на 
конкуренцията, на инструмента на освобождаване, предвидена по член 22 на 
директивата.

Докладчикът оценява положително предложението на Комисията, предвиждащо 
систематизирано сътрудничество между националните системи на пренос, поне на 
регионално равнище.
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ПЪЛНОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА

Директивата относно общите правила за пазара на природен газ предвижда 
разширяване на пълномощията на Комисията при приемането на задължителни общи 
насоки посредством така наречената процедура на „комитология“, по отношение на 
широк брой случаи от назначаването и издаването на сертификати на оператори по 
преноса, до проверката на изпълнението на задължения, осъществяването на 
регулаторните пълномощия, режима на освобождаване по отношение на нова 
инфраструктура и т.н.

Въпреки че се обявява в подкрепа на това, при сериозни съмнения от нейна страна, 
Комисията да има окончателна компетенция за разрешаване на конфликти по 
компетенциите и спорове, както и да налага задължителни решения от технически 
характер, докладчикът счита, че по въпросите, касаещи съществени, а не процедурни 
аспекти, е необходима оценка на евентуално предвидените нови компетенции за 
приемане на задължителни общи насоки с съответствие с процедурата на 
„комитология“, по отношение на всеки отделен случай.

От съществено значение е освен това да се изясни дали и по какъв начин отделният 
потребител може да обжалва решения на Комисията и кои органи на Комисията биха 
били натоварени да вземат гореспоменатите решения. 

Именно във връзка с тези аспекти, докладчикът счита, че директивата е от общ 
характер, не позволява адекватна защита на потребителя, нито очертава сигурна правна 
рамка.

ПРОЗРАЧНОСТ

Що се отнася до прозрачността, докладчикът споделя наблюденията на Комисията, 
според които вътрешният пазар на електроенергията, както и този на природния газ, 
страдат от липса на прозрачност, която възпрепятства ефикасното разпределение на 
ресурси и не позволява на нови оператори да навлязат на пазара. 

Подчертава при все това, че е необходимо да се повиши доверието в пазара, като се 
предоставя, чрез специални интернет страници, възможно най-широка информация 
относно договорите за доставка или производните им договори. 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Говорейки за прозрачност, не може да отминем въпроса за защитата на потребителите, 
които понастоящем не разполагат с пълна информация относно потреблението 
(сметките често са неразбираеми).

В някои държави-членки освен това потребителите нямат дори свободата да изберат 
своя доставчик на газ.
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Поради това докладчикът възнамерява да превърне защитата на потребителя в 
централен елемент на директивата, във връзка с другите предложения, които се 
изготвят и разработват понастоящем, като се започне от Европейската харта на 
потребителите на енергия. 

В заключение, потребителят трябва да прави свободен, своевременен и информиран 
избор в един прозрачен и конкурентен пазар, без да се прибягва, извън рамките на 
гореспоменатата защита, до явни или скрити механизми за регулиране на тарифите. В 
действителност, подобни механизми подкопават правилното функциониране на 
механизма на ценообразуване и следователно пълното разгръщане на конкуренцията.
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