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Въведение

1. Докладчикът приветства третия пакет за либерализация на енергийните пазари в 
рамките на Европейския съюз, тъй като по негово мнение той съдържа цялостно 
и последователно законодателно предложение, в което по-голямата част от 
препоръките на Европейския парламент, приети през м. юни 2007 г. са били 
включени в предложенията;

2. в този смисъл, изразява съгласие с включването на по-големи права и 
независимост на регулаторите, със завишените изисквания за прозрачност на 
пазара, с подобрената рамка за сътрудничество на европейско равнище между 
националните регулатори, както и между операторите на преносни системи, с 
акцента, поставен върху по-нататъшното развитие на междусистемните 
мощности между държавите-членки и предложението за отделяне на 
собствеността като най-ефективно, но не и единствено средство за насърчаване 
на инвестициите и избягване на дискриминация спрямо нови участници;

3. споделя също така предложението за създаване на агенция на европейските 
регулатори, въпреки че проявява известна сдържаност относно сегашната 
структура и правата за вземане на решения на този нов орган;

4. относно Регламента за трансграничния обмен на електроенергия докладчикът 
счита, че основният проблем със законодателното предложение касае 
съществуващото разделение на компетенциите между отделните участници, 
което води до объркан и до известна степен тромав процес на вземане на 
решения; настоящият документ изтъква основните причини за безпокойство на 
докладчика предвид конкретното предложение;

Структура на отговорностите 

5. както е посочено по-горе, според докладчика ключовият проблем по досието е, 
че структурата на отговорностите, представена в предложението на Комисията 
за Регламент за трансграничния обмен на електроенергия, не съответства на 
съществуващото и естествено разделение на компетенциите на национално 
равнище, тъй като на операторите на преносни системи е предоставен почти 
регулаторен статут, докато ролята на регулаторната агенция изглежда сведена до 
функциите на консултативен орган;

6. по-специално той счита, че някои от единадесетте задачи, които операторите на 
преносни системи (ОПС) трябва да изпълняват, следва вместо това да бъдат 
поети от регулаторните органи;

7. в действителност, макар докладчикът да споделя идеята на Комисията за 
установяване на възходящ подход по отношение на разработката на технически 
кодове, тъй като ОПС са най-подходящи за това и са пряко заинтересовани от 
опростяването и хармонизирането на подобни правила на европейско равнище, 
той вярва, че други кодове, като например отнасящите се до търговската и 
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пазарна прозрачност, следва да бъдат обект на друг подход, при който 
агенцията, в качеството си на независим орган и в тясно сътрудничество с 
участниците на пазара и, разбира се, с ОПС, следва да отговаря за изготвяне на 
предложение за насоките, както и за тяхното приемане;

8. освен това доброволният характер на прилагането на споменатите кодове и 
правила поражда някои въпроси относно това дали се прибавя стойност към 
действащата система за сътрудничество с ОПС на европейско равнище; 
докладчикът е твърдо убеден, че някои правила и кодове, които ще произтекат 
от въвеждането на регламента, следва да бъдат задължителни;

9. накрая, докладчикът счита, че наред със задачата агенцията да подготви проекта 
и приемането на пазарни кодове, именно този регулаторен орган, а не ОПС, 
следва да отговаря за консултациите със заинтересованите страни в 
съответствие с протичащия на национално равнище процес;

Агенцията

10. докладчикът осъзнава ограниченията, които правната служба на Комисията 
наложи по отношение на правомощията, предоставени на Агенцията на 
европейските регулатори; при все това той е на мнение, че по-голямата част от 
несигурността и объркването, свързани със структурата на правомощията са 
причинени именно от липсата на правомощия; по тази причина докладчикът би 
желал комисията да поиска от правната служба на Парламента да проучи дали 
правата на агенцията биха могли да бъдат разширени така, че тя да може да 
взима окончателни регулаторни решения в съответствие с Резолюцията на 
Европейския парламент от м. юни 2007 г .  относно либерализацията на 
енергийните пазари;

11. в случай че това се окаже невъзможно, докладчикът вярва, че Парламентът би 
следвало да помисли дали предложеният модел е способен да реши проблемите 
за постигане на общо виждане, които се зараждат в настоящия момент сред 
националните регулатори и дали това би било приемливо като междинна стъпка 
към истински европейски регулатор;

12. Европейският парламент изрази неотдавна желанието си да създаде европейски 
орган на националните регулатори, на който да бъдат предоставени права за 
взимане на решения по трансгранични въпроси между държавите-членки, 
докато националните регулатори ще продължат да отговарят за решения по 
въпроси в рамките на националната им територия; позицията на Парламента 
целеше да сложи край на ситуациите на безизходица сред националните 
регулатори, на които сме свидетели понастоящем; по тази причина в настоящия 
си вид предложението на Комисията предоставя на агенцията правомощия за 
преодоляване на текущите и потенциални затруднения; докладчикът вярва, че 
независима агенция със съответните компетенции по трансгранични въпроси би 
подпомогнала разработването на истински европейски регламент за 
енергетиката, по-ефективно и при по-голяма прозрачност;
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13. докладчикът е загрижен също така от разпускането на съществуващата 
Европейска група на регулаторите в секторите на електроенергията и природния 
газ (ERGEG) и последиците, до които би довело това по отношение на 
независимостта, понеже във вида, в който е предложена сега, агенцията ще 
зависи изцяло от Европейската комисия;

Изисквания за отделяне в Европейската мрежа от оператори на преносни 
системи

14. докладчикът приветства предложението на Комисията за формализиране на 
съществуващата рамка за сътрудничество на операторите на преносни мрежи, 
така че да се насърчи интеграцията на европейско равнище и да се развие пълна 
хармонизация на техническите правила между двадесет и седемте държави-
членки;

15. за да работи моделът на Европейската мрежа от оператори на преносни системи 
правилно и независимо от степента на отделяне, изисквана във всяка държава-
членка – а именно отделен оператор на преносна система или отделен независим 
оператор на система – докладчикът вярва, че всеки ОПС в рамките на 
Европейската мрежа от оператори на преносни системи следва да бъде третиран 
наравно с останалите колкото до техните задължения в качеството им на 
оператори на системи и осигуряването на недискриминационен достъп до 
мрежата;

Инвестиции

16. предложенията на Комисията за представяне на десетгодишен инвестиционен 
план от страна на ОПС съответства на вече съществуващи изисквания на 
равнище държави-членки, поради което докладчикът приветства целта да се 
прибави европейско измерение, по-специално що се отнася до обновяването и 
подобряването на преносния капацитет между държавите-членки;

17. важно е обаче планът да бъде приет от регулаторния орган, а не само предаден 
за разглеждане;

Прозрачност

18. докладчикът е убеден, че е необходимо, въз основа на консултации с ОПС, да 
бъдат създадени правила относно прозрачността, които да бъдат разработени от 
регулаторния орган, а не само разгледани от агенцията; макар да приветства 
разработването на насоки на равнище ЕС, той би предпочел тези насоки да 
станат задължителни по отношение на най-важните елементи;

19. би желал също така да изтъкне, че на места в регламента прозрачност се смесва 
с контрол и отчетност, така че би желал тези две части да бъдат съответно 
разграничени в неговия доклад;

Хармонизация
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20. докладчикът счита, че хармонизацията не е изнесена на преден план в 
предложението; наличието на 27 различни регулаторни рамки е една от главните 
пречки за интеграция на енергийните пазари; поради това докладчикът счита, че 
доброволният характер на хармонизацията на техническите и пазарни правила 
няма да бъде достатъчен за преодоляване на съществуващите препятствия за 
трансграничната търговия между държавите-членки, породени от недостатъчна 
интеграция; по тази причина той мисли, че хармонизирането на техническите 
кодове, както и на регулаторната рамка, следва да бъде една от основните цели 
на пакета;

Регионални пазари

21. докладчикът приветства включването на развитието на регионалните пазари в 
регламентите и директивите като положителна стъпка в посока към интеграция; 
действително скорошният напредък в тази област, както и вече добре 
установените пазари като например северния пазар, биха могли да предоставят 
стабилна основа за сравнение на различни модели и евентуално за обобщаване 
на този опит на равнище ЕС;

Междусистемни равнища

22. докладчикът приветства определянето на специални координатори за ускоряване 
на развитието на четирите основни проекта за взаимовръзка между държави-
членки, които се забавяха; счита, че те могат да окажат положително влияние, 
като ускорят тези процеси чрез посредничество между всички участници и 
заинтересовани страни;

23. при все това, макар тези отделни случаи да са по същество важни, те са само 
малка част от проблема и в Европейския съюз все още съществуват множество 
политически, технически и административни препятствия пред увеличаването 
на междусистемните мощности между държави-членки, дори там, където 
проектите са икономически и технически надеждни.
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