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Обща оценка на предложението

- Предложението цели въвеждане на европейски инструменти за подобряване на 
сътрудничеството и укрепване на функционирането на вътрешния пазар чрез 
координиране на операторите на преносни системи и хармонизиране на правилата за 
операторите на системи за съхранение. Предложението цели също така да повиши 
прозрачността и да подобри дългосрочните перспективи с оглед осигуряване на 
доставките на газ, планиране на инвестициите и предотвратяване на сериозни 
смущения. Като цяло докладчикът може да изрази принципно съгласие с тези цели.

- Докладчикът е убеден, че при разглеждане на проекта на регламент следва да се взема 
предвид защитата на потребителите чрез приемане на прозрачни и социалноприемливи 
мерки. Въпреки че регламентът се отнася до технически мерки, насочени към 
създаването на техническата регулаторна рамка за достъп до мрежите, следва да бъдат 
предвидени също така механизми за защита на потребителите. Комисията поставя 
въпроса дали и как крайните потребители, включително уязвимите групи, следва да 
бъдат подлагани на ценови колебания и достига до заключението, че въпросите, които 
пораждат тревога у тях, могат да бъдат разрешени чрез Директивата за газа (член 3 
относно задълженията за обществена услуга) или чрез специфични национални мерки, 
които трябва да бъдат съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията. Освен 
това Комисията изразява загриженост относно равнището на концентрация на 
дейностите на едро и дребно, но не разглежда една от характерните черти на пазара, а 
именно интеграцията на газовия пазар на дребно с този на едро и с производството на 
електроенергия, която вероятно ще доведе до трайно укрепване на позициите на 
водещите компании. Все повече в цяла Европа компаниите, които извършват дейности 
на едро и дребно и са активни както на пазара на електроенергия, така и на пазара на 
газ,  заемат господстващи пазарни позиции.
- Обезпокоени сме също така, че не се вземат предвид в достатъчна степен различните 
етапи на прилагане на действащия 2-ри енергиен пакет в различните държави-членки. 
Условията за гарантиране на прилагането на третия пакет биха били поставени под 
въпрос, тъй като вторият кръг на либерализация все още не е изцяло изпълнен. 
Следователно приемането на допълнителни мерки би могло да породи правна 
несигурност. Ще трябва да бъдат намерени практически решения за гарантиране на 
прилагането, които да допълнят правните производства при нарушение.

I. Сътрудничество между операторите на преносни системи: създаването на 
Европейска мрежа от оператори на преносни системи на газ (ENTSOG) като структура, 
на която е възложено изпълнението на задължителни задачи, представлява важна 
стъпка напред. 
(i) баланс на правомощията между ENTSOG, националните регулатори и Агенцията.  
Считаме, че е необходим допълнителен анализ дали широко дефинираната област на 
сътрудничество (приемане на хармонизирани технически и пазарни кодекси, които 
уреждат правилата за сигурност, както и правилата за търгуване, координирането на 
експлоатацията на мрежите, приемането на десетгодишен инвестиционен план, 
публикуването на планове за развитие на мрежата) произтича от компетенциите на 
операторите на преносни системи (ОПС) или би била по-добре гарантирана от 
национални регулатори. 
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В този контекст считаме, че тъй като създаването на Агенцията е съществена стъпка 
напред към интегриран пазар, нейните правомощия биха могли да се укрепят, като 
включат одобрение на стандартите за сигурност и експлоатация, разработени от 
ENTSOG, наблюдение и преглед на инициативите на ОПС в областта на регионалното 
сътрудничество и координиране на изработването на десетгодишния инвестиционен 
план.

Вярваме, че работата на ENTSOG - като форма на съвместно регулиране, извършвано 
успоредно с дейността на Европейската комисия, следва да бъде ограничена до 
технически въпроси, свързани с достъп до мрежата на трети страни, правила за 
сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, оперативни процедури.      
(ii) участие на други оператори и заинтересовани страни на пазара на газ: някои 
правила засягат не само технически въпроси, но също така въпроси, свързани с пазара 
(правила за прозрачност, правила за търгуване, пазарни кодекси). Следва да бъдат 
предвидени допълнителни разпоредби за гарантиране на подходящи, системни и 
предварителни консултации със заинтересованите страни по въпросите, свързани с 
пазара, с участието на Европейското обединение за координация на обмена на енергия 
(EASEE-gas.) 

II. Интегриране на пазара чрез регионални инициативи: новата регулаторна рамка 
насърчава и координира регионални инициативи на операторите на преносни системи и 
регулаторните органи с оглед осигуряване на оптимално управление на мрежата и 
целесъобразно планиране и реализиране на инвестициите.
(i) необходима стъпка по посока на интегриран вътрешен пазар? Считаме, че 
измеренията на регионалното сътрудничество не са ясно определени, въпреки че то е 
важна стъпка по посока на интегриран вътрешен пазар. Ние сме добре запознати с 
опасенията, изразени от някои членове на ЕП, във връзка с реалната липса на връзки в 
определени региони на Европа, представляващи "енергийни острови", и с 
необходимостта от свързването на подобни "енергийни острови", като прибалтийските 
държави, които не са свързани с газопреносната мрежа. Други опасения поражда 
определянето на ролята на Агенцията по отношение на инициативите на ОПС в 
областта на регионалното сътрудничество.  

 (ii) как би могъл Регламентът да съдейства за практическата реализация на 
"регионалните инициативи"? Предложенията на Комисията биха могли да се 
подкрепят чрез: създаването, на първо място, на единни потребителски интерфейси 
(„обслужване на едно гише“), които осигуряват осъществяването на търговска дейност 
от името на няколко ОПС на регионално равнище; възникването, на по-късен етап, на 
регионални оператори.

III. Сигурност на доставките: за докладчика е наложително разпоредбите на 
регламента да бъдат разгледани през призмата на сигурността на доставките.

- Планиране на инвестициите: според проекта на регламент схемата за 10-годишно 
доброволно развитие на мрежата ще бъде разработена на равнище ЕС от ENTSOG.

(i) Необходимост инвестиционният план за развитие да стане задължителен:
считаме, че ако желаем тези планове да бъдат ефективни, те трябва да бъдат 



PE400.313v01-00 4/5 DT\702043BG.doc

BG

одобрявани от националните регулаторни органи, а не само представяни за становище 
на Агенцията, и да бъдат предмет на строг контрол;  координацията между национални, 
регионални и европейски планове следва да бъде изяснена. 
(ii) Инвестиционните планове трябва да се разработват равностойно от всички 
оператори на преносни системи, независимо от окончателно приетите в 
директивата пазарни структури (разделяне на собствеността, независим оператор на 
система или каквото и да е друго решение). 

- Достъп до хранилища: регулаторната рамка за операторите на системи за съхранение 
ще бъде хармонизирана в съответствие с добрите практики и насоки, вече утвърдени от 
Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ (ERGEG).  
Приложното поле на съществуващите разпоредби на сега действащия регламент 
относно оператори на преносни системи ще бъде разширено, като включи операторите 
на системи за съхранение, така че да се създаде общ подход по отношение на достъпа 
на трети страни до хранилища и терминали за втечнен природен газ. В тази област 
регламентът посочва: (i) как операторите на системи за съхранение/втечнен природен 
газ трябва да предоставят услуги за достъп на трети страни, да разпределят капацитет и 
да управляват претоварвания; (ii) изисквания за прозрачност; (iii) мерки, които дават 
възможност за развитие на вторичен пазар на мощности за съхранение/втечнен 
природен газ. 

(i) Считаме, че правилата за достъп до хранилища не трябва да застрашават 
дългосрочната сигурност на доставките. Към разпоредбите на член 5а следва да се 
добави клауза за въвеждане на някои предпазни мерки.
(ii) Правилата относно управлението на претоварвания, прилагани от операторите 
на преносни системи, на хранилища и втечнен природен газ (на база на капацитет с 
прекъсване и ежедневен достъп) следва да бъдат точно определени и най-малкото да 
отчитат наличието на дългосрочни договори и на механизми за гъвкавост. (Член на ЕП, 
като даде за пример продължителния студен период, изрази мнение, че мерките за 
разделяне на собствеността, както и достъпът до хранилища биха могли да разстроят 
функционирането на газовия пазар, да създадат по-неточна дългосрочна картина и да 
отслабят координацията на всички оператори.)     

IV. Изисквания за прозрачност: предложеният регламент разширява обхвата на 
изискванията за прозрачност, които вече действат за оператори на преносни системи, 
така че да включва запасите от газ за търговски цели (ежедневно публикуване на 
количеството газ, с което работи дадено съоръжение), прогнози за търсенето и 
предлагането, разходи за балансиране на мрежата и търгуване. За операторите на 
преносни системи се прилагат нови разпоредби и по отношение на предварителната и 
последваща информация за предлагането и търсенето, въз основа на заявки, прогнози и 
реализирани потоци в рамките на и извън системата, както и по отношение на мерките, 
предприети за балансиране на системата.
Макар тези разпоредби да са важен "крайъгълен камък" по пътя към повишаване на 
пазарната прозрачност, които са от полза за всички пазарни участници и макар правото 
на достъп да е законно, считаме, че публикуването на информация за сделки с газ има  
твърде чувствителен характер и би могло да отслаби конкурентните преимущества на 
европейските газови компании. Обхватът на тези мерки ще трябва да бъде проучен 
задълбочено.
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V. Институционални аспекти: предложението очертава приемането на задължителни 
"насоки" от Комисията посредством процедура на "комитология" в следните 
основни области: 
(i) Комитология по отношение на дейностите на ENTSOG: ако ENTSOG има за задача 
да разработи кодекси, Комисията може да се намеси при точно определени 
обстоятелства, когато бъде счетено, че приетите от ENTSOG технически или пазарни 
кодекси няма да гарантират недискриминация, ефективна конкуренция и ефикасно 
функциониране на службата. 
Изглежда процедурата на комитология ще се прилага вследствие на оценката и 
одобрението от страна на Комисията на функционирането на пазара и следователно -
приложното поле, което се урежда, не може да бъде определено предварително.  Това 
може да стане източник на правна несигурност, като се има предвид, че тези насоки 
може да имат допълнителни дълбоки последици, тъй като могат да послужат за правно 
основание за откриване на бъдещи производства по нарушения, заведени от Комисията 
срещу държави-членки.    

(ii) Комитология по отношение на приемането на Насоки (чл. 9): с цел уточняване на 
условията и реда относно услугите за достъп на трети страни, механизмите за 
разпределяне на капацитет и процедурата за управление на претоварвания, относно 
тарифната методология, правилата за балансиране.
Като цяло изглежда, че голям брой разпоредби биха делегирали правомощия на 
Комисията и следователно - биха ги иззели от кръга на съвместно вземане на решения 
на Европейския парламент. Макар че ЕП би имал засилен контрол, приложното поле на 
приемането на Насоки, представени на комитология, следва да бъде задълбочено 
проучено.
Като се вземе под внимание широкият кръг теми, по които се предвижда приемане на 
Насоки и неточното значение на термина "несъществени елементи", се предлага 
Комисията, в сътрудничество с предложената Агенция (ACER), да определи списъка на 
темите и да постави приоритети; предлага се също Насоките да подлежат на 
регулаторна оценка на въздействието от страна на Комисията и ACER.

В първоначалния ни обмен на мнения с докладчиците в сянка и с Комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика приехме за сведение следните допълнителни 
съображения, будещи тревога:  достъп до мрежата за малки и средни предприятия; 
установяване на основни компании, които не позволяват пазарът на ЕС да бъде 
интегриран; установяване на стратегии на господство; необходимост от гарантиране на 
пълна прозрачност, по образец на пазара на САЩ, с предоставяна в реално време 
информация относно капацитета. 
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