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КРАТКА ОБОСНОВКА

La proposition de la Commission de créer une Agence de coordination européenne des 
régulateurs nationaux de l'énergie vient à point. Elle est la conséquence logique de l'évolution, 
depuis quelques années, du dispositif énergétique européen.

A l'origine, les services publics de l'énergie et du gaz, dans les 27 pays européens, étaient le 
plus souvent assurés par des entreprises, généralement publiques, et disposant d'un quasi 
monopole national ou régional. Mais depuis longtemps, ces entités avaient commencé à se 
vendre mutuellement de l'énergie. Il a donc fallu définir les règles d'une concurrence saine 
entre ces entités et les entités nouvelles qui pourraient apparaître sur le marché. La doctrine 
qui s'est peu à peu imposée est la séparation entre d'une part les deux réseaux de transport 
d'énergie (électricité et gaz), et d'autre part la multitude d'entreprises de production et de 
distribution d'énergie. Cette déconnexion doit assurer la neutralité du système de transport par 
rapport aux multiples producteurs. Les moyens de cette déconnexion (avec ou sans séparation 
patrimoniale) ne concernent pas le présent règlement. De la même façon, la Commission 
précise que cette déconnexion doit être réalisée quelle que soit le régime de propriété, 
publique ou privée, tant du transporteur que des producteurs-distributeurs.

Le résultat de cette évolution est de transformer le système des réseaux de transport nationaux 
européens en monopoles naturels, exactement comme le système des routes, des ports et des 
aéroports entre lesquels évoluent des camions, des navires et des avions appartenant à des 
milliers d'entreprises en concurrence. La Commission va jusqu'à préciser qu'une partie des 
capacités de stockage du gaz devra être intégrée à ce bien public européen qu'est le système 
de transport. 

Dès lors, trois problèmes se posent :

- Garantir le libre accès de tous les producteurs, grands et petits (de celui qui possède une 
éolienne au propriétaire d'un parc de centrales nucléaires), au système de transport, en toute 
transparence et sans discrimination ni de taille ni de nationalité.

- Réguler le marché de l'énergie en fonction de la politique énergétique de l'Union européenne 
(laquelle incorpore une politique d'intégration sociale et régionale et de défense de 
l'environnement, en particulier du climat).

- Réaliser l'interconnexion physique et l'harmonisation des normes techniques entre les 
réseaux au niveau européen, ainsi que leur ouverture à des pays tiers, fournisseurs notamment 
de gaz (la Russie) ou transmetteurs d'électricité (la Suisse).

Cette nécessaire interconnexion et harmonisation justifie la création d'une entité de 
coordination des régulateurs nationaux (l'Agence).

Le système des réseaux de transport nationaux ainsi interconnectés et de leurs régulateurs 
ainsi coordonnés par l'agence constituerait un véritable service public de l'énergie, bâti sur la 
coopération au niveau européen. 
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Votre rapporteur considère favorablement les propositions de la Commission. Deux points 
demandent cependant à être éclaircis.

Premièrement, les pouvoirs de l'Agence. 

Avec raison, la Commission rejette l'hypothèse d'une modification des traités dans le seul but 
de doter cette Agence de pouvoirs contraignants. Elle reconnaît par ailleurs qu'elle n'a ni les 
moyens techniques ni le personnel pour faire ce travail. Elle propose donc une agence 
principalement consultative qui en réfèrerait à elle-même pour prendre les décisions et 
éventuellement les sanctions.

Votre rapporteur considère qu'il existe suffisamment de bases juridiques pour élargir les 
pouvoirs de cette agence en matière de marché intérieur et de lutte contre les abus de position 
dominante, tout en laissant à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes. En revanche, 
la surveillance de la conformité de la politique des régulateurs nationaux avec la politique de 
l'énergie de l'Union ne peut, en l'état actuel des choses, que faire l'objet d'avis non 
contraignants.

Deuxièmement, la responsabilité de l'Agence. 

La crédibilité de l'agence par rapport au marché exige d'elle une totale indépendance par 
rapport aux agents dont elle doit réglementer le comportement, que ce soient les gestionnaires 
de transport d'énergie ou les producteurs-distributeurs d'énergie. Une agence ainsi dotée d'un 
pouvoir de décision sur des agents privés ou publics doit disposer d'une légitimité fondée sur 
une responsabilité démocratique.

Votre rapporteur, vous proposant d'accroître la capacité d'action directe de l'agence (sans 
passer par la médiation de la Commission européenne), a donc cherché à équilibrer ces 
pouvoirs accrus par une responsabilité démocratique accrue vis à vis du Parlement et du 
Conseil. Non seulement l'agence ne peut agir qu'en conformité avec les traités et le droit 
dérivé, mais elle doit rendre compte de ses décisions et de ses avis aux instances législatives 
européennes d'où elle tient son autorité.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 6

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 

(6) Агенцията следва да осигури 
правилно координиране и, когато е 
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необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост, технически и регулаторен 
капацитет, прозрачност и ефективност.

необходимо, завършване на европейско 
ниво на регулаторните функции, 
осъществявани на национално ниво от 
националните регулаторни органи в 
съответствие с Директива 2003/54/ЕО и 
Директива 2003/55/ЕО. За тази цел е 
необходимо да се гарантира нейната 
независимост по отношение на 
операторите на системи за пренос, 
разпределяне и производство на  
енергия (публични или частни), 
съответствието на дейността й с 
общностното законодателство, 
технически и регулаторен капацитет, 
прозрачност и ефективност.

Justification

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Изменение 2
Съображение 9

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху 
дейността на националните регулаторни 
органи, тя следва да има съвещателни 
функции по отношение на Комисията по 
въпросите на пазарното регулиране. Тя 
следва също така да бъде задължена да 
докладва на Комисията, когато установи, 
че сътрудничеството между операторите 
на преносни системи не дава 
необходимите резултати или че 
национален регулаторен орган, чието 
решение не е било съобразено с насоките, 
не е съгласен да се съобрази със 
становището на Агенцията. 

(9) Тъй като Агенцията има поглед върху 
дейността на националните регулаторни 
органи, тя следва да има съвещателни 
функции по отношение на Парламента, 
Съвета и Комисията по въпросите на 
пазарното регулиране. Тя следва също 
така да бъде задължена да докладва на 
Комисията, когато установи, че 
сътрудничеството между операторите на 
преносни системи не дава необходимите 
резултати или че национален регулаторен 
орган, чието решение не е било 
съобразено с насоките, не е съгласен да се 
съобрази със становището на Агенцията. 

Justification

Cet amendement vise à étendre les missions de conseil de l'Agence vis à vis des instances 
législatives de l'Union. En revanche elle n'a un devoir d'alerte que par rapport à l'exécutif (la 
Commission).
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Изменение 3
Съображение 10

(10) Агенцията следва също така да има 
право да издава незадължителни насоки, 
които да подпомогнат регулаторните 
органи и участниците на пазара при 
обмена на добри практики.

(10) Агенцията следва също така да има 
право да издава незадължителни насоки, 
които да подпомогнат регулаторните 
органи и участниците на пазара при 
обмена на добри практики при 
прилагането на енергийната политика, 
определена от общностното 
законодателство.

Justification

Cet amendement vise à rappeler que ce sont les instances législatives de l'Union qui fixent les 
objectifs de politique énergétique en vue desquelles on recherche de bonnes pratiques.

Изменение 4
Съображение 13

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните органи 
е ключов принцип на доброто 
управление, но и основна предпоставка за 
осигуряване на доверието на пазара. Като 
проекция на ситуацията на национално 
ниво, Съветът на регулаторите следва да 
действа независимо от каквито и да е 
пазарни интереси и да не търси или 
приема инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган. 

(13) Агенцията следва да има 
необходимите правомощия да 
осъществява регулаторните функции 
ефективно и най-вече независимо. 
Независимостта на регулаторните органи 
по отношение на операторите на 
системи за пренос, разпределяне и 
производство на  енергия е ключов 
принцип на доброто управление, но и 
основна предпоставка за осигуряване на 
доверието на пазара. Като проекция на 
ситуацията на национално ниво, Съветът 
на регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е правителство 
или друг публичен или частен орган, 
като съблюдава общностното 
законодателство, свързано с 
енергийната политика, политиката за 
околна среда, вътрешен пазар и 
конкуренция и се отчита пред 
органите на Съюза за решенията и 
предложенията си.



PA\705322BG.doc 7/13 PE400.565v01-00

BG

Justification

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Précise la responsabilité démocratique de l'Agence.

Изменение 5
Съображение 14

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на обжалване 
пред Апелативния съвет, който следва да 
бъде част от Агенцията, но следва да е 
независим, както от нейните 
административни, така и от нейните 
регулаторни органи.

(14) С цел съкращаване на процеса, 
когато Агенцията има правомощия да 
взема решения, на заинтересованите 
страни се предоставя право на първо 
обжалване пред Апелативния съвет, 
който следва да бъде част от Агенцията, 
но следва да е независим, както от 
нейните административни, така и от 
нейните регулаторни органи, без да се 
засяга правото им на обжалване пред  
Съда на Европейските общности.

Justification

Précise les droits de recours des parties vis à vis des décisions de l'Agence.

Изменение 6
Съображение 17

(17) Агенцията следва да прилага общите 
правила по отношение на публичния 
достъп до документи, притежавани от 
органи на Общността. Управителният 
съвет следва да установи практическите 
мерки за защита на чувствителна 
търговска информация и личните данни. 

(17) Агенцията следва да прилага общите 
правила по отношение на публичния 
достъп до документи, притежавани от 
органи на Общността, по-специално 
Конвенцията от Архус. Управителният 
съвет следва да установи практическите 
мерки за защита на чувствителна 
търговска информация и личните данни. 

Justification

Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la 
transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de 
l'Union, et donc de l'Agence.
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Изменение 7
Член 4, буква (в)

(в) да издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

(в) да издава становища и препоръки, 
предназначени за Парламента, Съвета, 
Комисията, операторите на системи за 
пренос, разпределяне и производство на  
енергия и потребителите;

Justification

Elargit les missions de conseil de l'Agence des institutions à la société civile.

Изменение 8
Член 4, буква (г)

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, посочени 
в членове 7 и 8.

(г) да взема подходящи самостоятелни 
решения в специфични случаи, посочени 
в членове 6, 7 и 8.

Justification

Corrélatif à l’extension du pouvoir de décision prévu à l’article 6.

Изменение 9
Член 5

Агенцията може, при поискване от 
страна на Комисията или по своя 
собствена инициатива, да предоставя 
становище на Комисията по всички 
въпроси, свързани с целта, за която тя е 
създадена. 

Агенцията може, при поискване от 
страна на Парламента, Съвета или 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становище на 
тези институции по всички въпроси, 
свързани с целта, за която тя е създадена. 

Justification

Elargit les missions de conseil de l’Agence au législatif européen.

Изменение 10
Член 6, параграф 4

4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна работна 

4. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, ако 
прецени, че проектът за годишна работна 
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програма или проектът за 10-годишен 
инвестиционен план, предоставени Й 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 не гарантират 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно функциониране 
на пазара.

програма или проектът за 10-годишен 
инвестиционен план, предоставени й 
съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005 не гарантират 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно функциониране 
на пазара или съответствие с 
енергийната политика, определена от 
общностното законодателство.

Justification

Rappelle le cadre législatif de l’action de l’Agence.

Изменение 11
Член 6, параграф 5

5. Агенцията дава на Комисията 
надлежно обосновано становище, 
съгласно член 2д, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и член 2д, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1775/2005, когато счита, че даден 
технически или пазарен кодекс не 
осигурява недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно функциониране 
на пазара, не е приет в рамките на 
разумен период от време или не се 
прилага от операторите на преносни 
системи. 

5. Чрез делегиране на правомощията, с 
които разполага Комисията и 
съобразно определенията от  член 2, 
буква д), параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и член 2 буква д), параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005, 
Агенцията може да взима 
отлагателни решения и да предлага на 
Комисията да налага глоби, когато 
счита, че даден технически или пазарен 
кодекс не осигурява недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара, не е приет в 
рамките на разумен период от време или 
не се прилага от операторите на преносни 
системи.

Justification

Fixe la base juridique et le pouvoir suspensif de l'agence en matière de droit de la 
concurrence et du marché intérieur. Réserve en revanche le pouvoir d'infliger des sanctions à 
la Commission, faute de base juridique évidente.

Изменение 12
Член 7, параграф 2
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2. Тя може, в съответствие с работната си 
програма или по молба на Комисията, да 
приема незадължителни насоки, които 
да подпомагат регулаторните органи и 
участниците на пазара при обменянето на 
добри практики.

2. Тя може, в съответствие с работната си 
програма или по молба на Комисията, да 
приема насоки, които да подпомагат 
регулаторните органи и участниците на 
пазара при обменянето на добри 
практики. Тези насоки могат да бъдат 
задължителни, когато визират 
злоупотреби с господстващо 
положение, достъпа на 
производителите и 
разпространителите до системите и 
недискриминацията;  те са 
незадължителни, когато визират 
равновесието на пазара на енергия чрез 
повишаване или промяна на 
производствените техники, 
икономиите на енергия и парников газ и 
подобрението на енергийната 
ефективност на Съюза в съответствие 
с енергийната политика, определена 
от общностното законодателство. 

Justification

Distingue le caractère contraignant des décisions de l'Agence dans les domaines où le droit 
communautaire primaire, dérivé et interprété est déjà bien clair, et le caractère non-
contraignant de ses avis d'application de la politique de l'Union dans les domaines où les 
meilleurs politiques sont encore controversées.

Изменение 13
Член 7, параграф 4

4. Агенцията може да даде становище, 
при поискване от страна на всеки 
национален регулаторен орган или на 
Комисията, относно съответствието на 
дадено решение на националните 
регулаторни органи с насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 
или Регламент (ЕО) № 1775/2005. 

4. Агенцията може да даде становище, 
при поискване от страна на всеки 
национален регулаторен орган или на 
Комисията, относно съответствието на 
дадено решение на националните 
регулаторни органи с насоките съгласно 
Директива 2003/54/ЕО, Директива 
2003/55/ЕО, Регламент (ЕО) № 1228/2003 
или Регламент (ЕО) № 1775/2005 и всяко 
друго общностно законодателство, 
определящо енергийната политика на 
Съюза..
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Justification

Etend la responsabilité démocratique de l'Agence à la prise en compte des extensions 
éventuelles du droit de l'Union en matière énergétique.

Изменение 14
Член 9, параграф 1

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест са назначени 
от Комисията и шест са назначени от 
Съвета. Мандатът е пет години и може да 
се подновява еднократно.

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена, от които шест от 
предложените от Комисията 
кандидати и шест - от предложените 
от Съвета кандидати. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
еднократно.

Justification

Elargit les candidatures au Conseil d'Administration.

Изменение 15
Член 10, параграф 10

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 и 
го предоставя най-късно на 15 юни на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически и 
социален комитет и Сметната палата. 
Този доклад съдържа независима част, 
одобрена от Съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата година.

10. Управителният съвет приема 
годишния доклад за дейността на 
Агенцията съгласно член 14, параграф 8 и 
го предоставя най-късно на 15 април на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически и 
социален комитет и Сметната палата. 
Този доклад съдържа независима част, 
одобрена от Съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията през разглежданата година. 
Тези пет институции освобождават 
от отговорност или не освобождават 
от отговорност Агенцията във връзка с 
прилагането на енергийната политика, 
политиката на вътрешния пазар и 
конкуренцията.  Парламентът изготвя 
препоръки за работната програма, 
посочена в член 10, параграф 4.
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Justification

Précise les réponses des instances de l'Union au rapport annuel de l'Agence et avance sa date 
de façon à ce que ces réponses puissent orienter l'agence pour le programme de l'année 
suivante.

Изменение 16
Член 13, параграф 2

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана за 
изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове. 

2. Директорът се назначава от Съвета на 
регулаторите въз основа на заслуги, 
както и на умения и опит, от списък с 
поне двама кандидата, предложени от 
Комисията и двама кандидати, 
предложени от Съвета след покана за 
изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове. 
Парламентът може да се 
противопостави на това назначение, 
ако дадените отговори не са в 
съответствие с насоките на Съюза.

Justification

Précise la responsabilité démocratique du Directeur.

Изменение 17
Член 16, параграф 1

1. Всяко физическо или юридическо лице 
може да обжалва решение съгласно 
членове 7 и 8, на което то е адресат, или 
срещу решение, което, макар и под 
формата на решение, адресирано към 
друго лице, го засяга пряко и лично. 

1. Всяко физическо или юридическо лице 
може да обжалва решение съгласно 
членове 6,  7 и 8, на което то е адресат, 
или срещу решение, което, макар и под 
формата на решение, адресирано към 
друго лице, го засяга пряко и лично. 

Justification

Prend en compte l’élargissement des pouvoirs de décisions de l’Agence proposé à l’article 6.
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Изменение 18
Член 27, параграф 2

2. Управителният съвет приема мерки за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 в срок до шест месеца след 
влизането в сила на настоящия регламент.

2. Управителният съвет приема мерки за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 и Конвенцията от Архус в 
срок до шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Justification

Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la 
transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de 
l'Union, et donc de l'Agence.

Изменение 19
Член 30, параграф 1

1. Комисията дава оценка на дейността на 
Агенцията. Тя обхваща резултатите, 
постигнати от Агенцията и нейните 
методи на работа по отношение на целта, 
мандата и задачите, определени с 
настоящия регламент и нейната годишна 
работна програма. 

1. Комисията дава оценка на дейността на 
Агенцията. Тя обхваща резултатите, 
постигнати от Агенцията и нейните 
методи на работа по отношение на целта, 
мандата и задачите, определени с 
настоящия регламент и нейната годишна 
работна програма. Тази оценка се 
основава на широка консултация - чрез 
интернет сайта на Комисията - със 
страните, заинтересовани от 
енергийната политика, политиката на 
конкуренция и вътрешен пазар, а 
именно различните оператори на 
системи за пренос, разпределяне и 
производство на  енергия, 
професионалните сдружения и 
потребителите и организациите за 
защита на околната среда.   Този 
доклад се предава на Парламента и на 
Съвета на датата, посочена в член 10, 
параграф 10.

Justification

Précise la méthode d'évaluation et son utilité dans l'élaboration des programmes de l'agence.


