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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложеният регламент е за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
условията за достъп до газопреносни мрежи (COM(2007)532). Предложението е част от 
„енергийния пакет“ („Пазарите на електроенергия и газ: трети законодателен пакет“),
който беше представен от Комисията през септември 2007 г. Докладчикът като цяло 
подкрепя енергийния пакет. Пакетът е много важен за окончателното приключване на 
продължаващите европейски процеси по либерализация в секторите на 
електроенергията и природния газ, като по този начин ще бъде осигурен истински, 
прозрачен и отворен вътрешен пазар. 

Въпреки че докладчикът подкрепя енергийния пакет, той е на мнение, че постигането 
на целите за отделяне на собствеността в цяла Европа е трудна задача, тъй като има 
големи различия между европейските държави. В някои държави последствията от 
втория енергиен пакет тепърва ще стават известни, тъй като той все още не е приложен 
или изпълнен както следва. Поради това е трудно да се използват хармонизирани 
критерии за отделяне на собствеността във всички държави-членки. Освен това, някои 
държави-членки имат дългосрочни договори (някои за по 50 години), което също 
усложнява целите за отделяне. Накрая, докладчикът не е убеден, че отделянето ще 
доведе до намаляване на  цените и оттам до някаква разлика в ползите за клиента.

В съответствие с това становище, вашият докладчик предлага изменения в следните 
направления:

 Ефикасното регионалното сътрудничество е много важно за гарантиране на 
истински вътрешен пазар. Във връзка с това докладчикът подкрепя създаването 
на европейска мрежа от оператори на преносни системи, при която основата за 
сътрудничеството да бъде осигуряване на ефикасност, представителност и 
прозрачност на европейския пазар на газ. Докладчикът счита за особено важно
държавите-членки да насърчават и наблюдават операторите на мрежи на 
регионално равнище. Докладчикът също е на мнение, че сътрудничеството в 
рамките на преносната мрежа не предполага отделяне на дейностите по 
мрежата от производството и доставката. Преносната мрежа несъмнено може да 
бъде ефективна без отделяне на собствеността във всичките участващи 
държави-членки.

 В допълнение, има структурни различия между пазарите на газ и 
електроенергия и трябва да се прилагат различни мерки. Прилагането на 
допълнителни мерки за отделяне за сектора на природния газ не е лесна задача 
и са необходими специфични решения за завършване на вътрешния пазар в 
сектора.  

 Според докладчика, достъпът до енергия на разумни цени за възможно най-
много хора представлява ключов проблем. Докладчикът подкрепя също
предвиждането Европейската мрежа от оператори на преносни системи на газ 
да се консултира със заинтересованите страни по открит и прозрачен начин при 
извършване на своята работа. Докладчикът предлага  потребителите и 
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потребителските организации също да бъдат консултирани, тъй като, бидейки 
крайни битови потребители, те са важни заинтересовани страни. 

 Освен това докладчикът е убеден, че сигурността на доставките е важен фактор 
за избягване на ценови колебания и служи за премахване на несигурността на 
цените за европейските потребители. Сигурността на доставките може –  заедно 
с други мерки – да се постигне чрез избягване на пазарна концентрация и 
осигуряване на истински и отворен енергиен пазар. 

 Следователно, въпросът за осигуряване на отворени съоръжения за втечнен 
природен газ (LNG) и съоръжения за съхранение със свободен достъп за нови 
участници на пазара е друг ключов проблем според докладчика. Прозрачната 
информация относно възможностите и съоръженията за съхранение е важна за 
осигуряване на вътрешен енергиен пазар. Това ще гарантира справедливи цени 
и истински отворен пазар в полза на потребителите. Публикуването на 
информация следва да се наблюдава от компетентните органи. 

 Накрая, докладчикът изразява становището, че е необходима обществена, 
обновена европейска „пътна карта“ на всички европейски газопроводи и 
Комисията следва да я публикува и обновява. Всички съществуващи и бъдещи 
регионални тръбопроводи в Европа следва да са лесно видими с цел 
осигуряване на прозрачност и по-добра информация за „енергийни дупки“ 
(липса на тръбопроводи или връзки) и предлагане на евентуални нови 
трансгранични връзки. Това ще подобри планирането на мрежи в Европа. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата Комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

(1) Вътрешният пазар на газ, който 
постепенно бива създаван на територията 
на Европейския съюз от 1999 г. насам, е 
предназначен за предоставянето на 

(1) Вътрешният пазар на газ, който 
постепенно бива създаван на територията 
на Европейския съюз от 1999 г. насам, е 
предназначен за предоставянето на 

                                               
1 ОВ C  , , стр.  .
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реален избор за всички потребители в 
Общността, били те граждани или 
предприятия, на нови възможности за 
развиване на стопанска дейност и по-
интензивна трансгранична търговия, с 
цел да се постигне повишаване на 
ефективността, конкурентни цени, по-
високи стандарти на услугите и да се 
допринесе за сигурността на доставките и 
устойчивото развитие.

реален избор за всички потребители в 
Общността, били те граждани или 
предприятия, на нови възможности за 
развиване на стопанска дейност и по-
интензивна трансгранична търговия, с 
цел да се постигне повишаване на 
ефективността, конкурентни цени, по-
високи стандарти на услугите, достъп до 
възможно най-много хора и да се 
допринесе за сигурността на доставките и 
устойчивото развитие.

Обосновка

Достъпът до природен газ на разумни цени за възможно най-много хора е особено 
важен. 

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко важно е да 
бъде завършен вътрешният пазар на 
природен газ и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
дружества от сферата на газа, 
регистрирани в Общността. В 
Съобщението на Комисията до 
Европейския Парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията „Разследване 
по силата на член 17 от Регламент (ЕО) 
№ 1/2003 на европейските сектори на газ 
и електроенергия (окончателен доклад)“ 
се показва, че настоящите правила и 
мерки не осигуряват необходимата рамка 
за постигане на целта за добре 
функциониращ вътрешен пазар.

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко важно е да 
бъде завършен вътрешният пазар на 
природен газ и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
дружества от сферата на газа, 
регистрирани в Общността. В 
Съобщението на Комисията до 
Европейския Парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията „Разследване 
по силата на член 17 от Регламент (ЕО) 
№ 1/2003 на европейските сектори на газ 
и електроенергия (окончателен доклад)“ 
се показва, че настоящите правила и 
мерки не осигуряват необходимата рамка 
за постигане на целта за добре 
функциониращ, ефективен и отворен 
вътрешен пазар.

Обосновка

Важно е да се осигури ефективен и отворен вътрешен пазар, а не само добре 
функциониращ пазар. Важно е да има пазар, който е отворен за нови участници, 



PE400.706v01-00 6/14 PA\706972BG.doc

BG

както и ефективна конкуренция за всички участници. 

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) По-специално, необходими са 
засилено сътрудничество и координация 
на операторите на преносни системи, за 
да се осигури нарастваща съвместимост 
на техническите и търговските кодекси за 
предоставяне и управление на ефективен 
достъп до трансграничните преносни 
мрежи, координирано и ориентирано към 
бъдещето планиране и стабилно 
техническо развитие на преносната 
система в Общността, при спазване на 
екологичните изисквания, за да се 
стимулира енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
осигуряване на навлизането на 
технологиите за производство на енергия 
от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродните 
технологии. Операторите на преносни 
системи следва да експлоатират своите 
мрежи в съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси. 

(6) По-специално, необходими са 
засилено сътрудничество и координация 
на операторите на преносни системи, за 
да се осигури нарастваща съвместимост 
на техническите и търговските кодекси за 
предоставяне и управление на ефективен 
и прозрачен достъп до трансграничните 
преносни мрежи, координирано и 
ориентирано към бъдещето планиране и 
стабилно техническо развитие на 
преносната система в Общността, при 
спазване на екологичните изисквания, за 
да се стимулира енергийната 
ефективност, научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
осигуряване на навлизането на 
технологиите за производство на енергия 
от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродните 
технологии. Операторите на преносни 
системи следва да експлоатират своите 
мрежи в съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси. 

Обосновка

Прозрачният достъп до трансграничните преносни мрежи е от жизненоважно 
значение за развитието на ефикасен и отворен пазар. Липсата на прозрачен достъп 
може да породи пречки и да окаже въздействие върху равнището на конкуренция.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

(7) За да се гарантира оптимално 
управление на преносната мрежа за газ в 
Общността, трябва да бъде създадена 
европейска мрежа на операторите на 
преносни системи. Нейните задачи следва 
да бъдат изпълнявани при спазване на 
общностните правила за конкуренция, 
които остават приложими към решенията 
на Европейската мрежа от оператори на 

(7) За да се гарантира оптимално 
управление на преносната мрежа за газ в 
Общността, трябва да бъде създадена 
европейска мрежа на операторите на 
преносни системи. Нейните задачи следва 
да бъдат изпълнявани при спазване на 
общностните правила за конкуренция, 
които остават приложими към решенията 
на Европейската мрежа от оператори на 
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преносни системи. Нейните задачи следва 
да бъдат ясно определени и методите ѝ на 
работа такива, че да гарантират 
ефикасност, представителност и 
прозрачност. Тъй като чрез подход на 
регионално равнище може да бъде 
постигнат по-ефективен напредък, 
операторите на преносни системи следва 
да изградят регионални структури в 
рамките на цялостната структура на 
сътрудничество, като същевременно се 
уверят, че резултатите на регионално 
равнище са съвместими с кодексите и 
инвестиционните планове на общностно 
ниво. Сътрудничеството с подобни 
регионални структури предполага 
ефективно отделяне на дейностите по 
мрежата от дейностите по 
производство и доставка, при липсата 
на което регионалното 
сътрудничество между операторите 
на преносни системи носи риск от 
неконкурентно поведение.

преносни системи. Нейните задачи следва 
да бъдат ясно определени и методите ѝ на 
работа такива, че да гарантират 
ефикасност, представителност и 
прозрачност. Тъй като чрез подход на 
регионално равнище може да бъде 
постигнат по-ефективен напредък, 
операторите на преносни системи следва 
да изградят регионални структури в 
рамките на цялостната структура на 
сътрудничество, като същевременно се 
уверят, че резултатите на регионално 
равнище са съвместими с кодексите и 
инвестиционните планове на общностно 
ниво. Държавите-членки следва да 
насърчават сътрудничеството на 
регионално равнище и да наблюдават 
ефективността на мрежата на това 
равнище.

Обосновка

Насърчаването на сътрудничество на регионално равнище от страна на държавите-
членки и задължението за наблюдаване на ефективността на мрежата са много 
важни за осигуряване на истински вътрешен трансграничен пазар и сътрудничество. 
Освен това, ефективното отделяне на собствеността не е необходимо условие за 
осигуряване на регионално сътрудничество. Сътрудничеството може да съществува 
и да бъде ефективно без отделяне на собствеността.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 8 А (ново)

(8а) По отношение на процеса на 
консултация, потребителите и 
потребителските организации следва 
да вземат по-решително и активно 
участие в рамките на изпълнението на 
задачата на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на газ, 
по-конкретно по време на 
подготвянето на техническите и 
пазарни кодекси и годишната работна 
програма.
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Обосновка

В процеса на консултиране следва да бъдат осъществени консултации  и с
потребителите и потребителските организации, тъй като те са важни 
заинтересовани страни и представляват крайните битови потребители.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 А (ново)

(9а) За да се гарантира по-голяма 
прозрачност на цялостното състояние 
на газопроводите в Европа, Комисията 
следва да изготви, публикува и обновява 
„пътна карта“ за мрежите за газ в 
Европа. Всички тръбопроводи и 
евентуални регионални връзки следва да 
се включват в тази пътна карта. 

Обосновка

Комисията следва да изготви, публикува и обновява „пътна карта“ за мрежите за газ 
в Европа, включително евентуални регионални връзки, с цел осигуряване на 
прозрачност, по-добра информация относно „енергийни дупки“ (липса на 
тръбопроводи или връзки) и предлагане на евентуални нови трансгранични връзки.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Наблюдението върху пазара, 
предприето през последните години от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, е показало, че действащите 
изискванията за прозрачност и правилата 
за достъп до инфраструктурни 
съоръжения не са достатъчни.

(11) Наблюдението върху пазара, 
предприето през последните години от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията е показало, че действащите 
изискванията за прозрачност и правилата 
за достъп до инфраструктурата не са 
достатъчни за осигуряване на истински, 
отворен и ефективен вътрешен пазар.

Обосновка

Разяснение на текста.

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 13

(13) За да се увеличи доверието в пазара, (13) За да се увеличи доверието в пазара, 
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участниците в него трябва да бъдат 
сигурни, че неправомерното поведение 
може да бъде наказвано. На 
компетентните органи следва да бъде 
дадена възможността ефективно да 
проучват обвиненията в пазарна 
злоупотреба. Поради това е необходимо 
компетентните органи да имат достъп до 
данни, които предоставят информация 
относно взетите оперативни решения от 
предприятията за доставка. При пазара на 
газ всички тези решения се съобщават на 
операторите на преноснисистеми под 
формата на запазване на капацитет, 
обявявания и реализирани потоци. 
Операторите на преноснисистеми следва 
да предоставят достъп до тази 
информация на компетентните органи за 
определен период от време. 

участниците в него трябва да бъдат 
сигурни, че неправомерното поведение 
може да бъде наказвано по подходящ 
начин. На компетентните органи следва 
да бъде дадена възможността ефективно 
да проучват обвиненията в пазарна 
злоупотреба. Поради това е необходимо 
компетентните органи да имат достъп до 
данни, които предоставят информация 
относно взетите оперативни решения от 
предприятията за доставка. При пазара на 
газ всички тези решения се съобщават на 
операторите на преносни системи под 
формата на запазване на капацитет, 
обявявания и реализирани потоци. 
Операторите на преносни системи следва 
да предоставят лесен достъп до тази 
информация на компетентните органи за 
определен период от време. 
Компетентните органи следва редовно 
да наблюдават спазването на 
правилата от страна на операторите 
на преносни системи.

Обосновка

Компетентните органи следва да разполагат с лесен достъп до важна информация 
от предприятията за доставка и да наблюдават дали предприятията за доставка 
спазват правилата, с цел гарантиране на недискриминационен, прозрачен и ефективен 
пазар.  

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква да не бъде пречено
на доставчиците, когато искат да навлязат 
в нови пазари на дребно. Поради това 
правилата и отговорностите, въз основа 
на които се управлява снабдителната 
верига, трябва да бъдат известни на 
всички пазарни субекти и те трябва да 
бъдат хармонизирани с оглед
задълбочаване на интеграцията на пазара 
на Общността.

(14) Конкуренцията за битови 
потребители изисква да не бъде пречено
на доставчиците, когато искат да навлязат 
в нови пазари на дребно. Поради това
правилата и отговорностите, въз основа 
на които се управлява снабдителната 
верига, трябва да бъдат известни на 
всички пазарни субекти и те трябва да 
бъдат хармонизирани с оглед
задълбочаване на интеграцията на пазара 
на Общността. Компетентните органи 
следва редовно да наблюдават 
спазването на правилата от страна на 
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пазарните субекти.

Обосновка

Добавката е необходима за разясняване на отговорност на компетентния орган и за 
гарантиране на прилагането на правилата.

Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

(15) Достъпът до складови съоръжения за 
газ и до съоръжения за втечнен природен 
газ не е достатъчен и следователно 
разпоредбите трябва да бъдат подобрени. 
При наблюдението на Европейската 
група на регулаторите на електроенергия 
и природен газ (ERGEG) се стигна до 
заключението, че доброволните насоки за 
добри практики на операторите на 
системи за съхранение при даване на 
достъп на трети страни, които са били 
одобрени от всички участници в 
Мадридския форум, не се прилагат 
достатъчно стриктно и трябва да бъдат 
направени задължителни. 

(15) Достъпът до складови съоръжения за 
газ и до съоръжения за втечнен природен 
газ не е достатъчен и следователно 
разпоредбите трябва да бъдат радикално 
подобрени. При наблюдението на 
Европейската група на регулаторите на 
електроенергия и природен газ (ERGEG) 
се стигна до заключението, че 
доброволните насоки за добри практики 
на операторите на системи за съхранение 
при даване на достъп на трети страни, 
които са били одобрени от всички 
участници в Мадридския форум, не се 
прилагат достатъчно стриктно и трябва да 
бъдат направени задължителни. 

Обосновка

Необходимо е разпоредбите да бъдат подобрени изцяло по отношение на достъпа до 
складови съоръжения за газ и до съоръжения за втечнен природен газ с цел 
осигуряване на истински вътрешен пазар.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2е, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ провежда 
обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-специално 
при подготвянето на техническите и 
пазарни кодекси и своята годишна 
работна програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на газ провежда 
обстойни консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин, по-специално 
при подготвянето на техническите и 
пазарни кодекси и своята годишна 
работна програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 
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включва предприятия за доставка, 
клиенти, потребители на системата, 
оператори на разпределителни системи, 
оператори на системи за втечнен 
природен газ и оператори на хранилища, 
включително подходящи (промишлени) 
асоциации, технически органи и 
платформи на заинтересованите лица.

включва предприятия за доставка, 
клиенти, потребители, потребителски 
организации, потребители на системата, 
оператори на разпределителни системи, 
оператори на системи за втечнен 
природен газ и оператори на хранилища, 
включително подходящи (промишлени) 
асоциации, технически органи и 
платформи на заинтересованите лица.

Обосновка

Важно е да се гарантира ефективен и разнообразен процес на консултация. Поради 
това, потребителите и потребителските организации също следва да бъдат 
консултирани, тъй като  те са важни заинтересовани страни и представляват 
крайните битови потребители.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 2з, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2. Операторите на преносни системи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да се 
осигури оптимално управление на 
мрежата и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансгранични капацитети чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите за 
балансиране.

2. Операторите на преносни системи 
насърчават също така постигането на 
оперативни договорености, за да се 
осигури оптимално управление на 
мрежата и насърчават развитието на 
обмена на енергия, разпределението на 
трансгранични капацитети чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите за 
балансиране. Мрежата се насърчава и 
наблюдава от държавите-членки. 

Обосновка

Насърчаването на мрежата от страна на държавите-членки и задължението за 
наблюдаване на ефективността на мрежата са много важни за гарантиране на 
истински вътрешен трансграничен пазар и сътрудничество. 

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4

Член 3, параграф 1, алинея 4 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

Тарифите за потребители на мрежата ще 
бъдат определени поотделно и 
независимо за всяка входяща или 
изходяща точка към и от преносната 

Тарифите за потребители на мрежата ще 
бъдат определени поотделно и 
независимо за всяка входяща или 
изходяща точка към и от преносната 
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система. Таксите за мрежата няма да се 
изчисляват на основата на договорни 
пътеки.

система. Таксите за мрежата няма да се 
изчисляват на основата на договорни 
пътеки. Достъпът до мрежата е 
отворен за нови участници без 
дискриминация.

Обосновка

Важно е да се гарантира прозрачност и ефективна конкуренция с равни възможности 
и без дискриминация.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 4а, параграф 1, буква б) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

б) предлагат услуги, които са съвместими 
с използването на взаимосвързани 
системи за транспортиране на газ и 
улесняват достъпа чрез сътрудничество 
с оператора на преносна система;

б) предлагат услуги, които са съвместими 
с използването на взаимосвързани 
системи за транспортиране на газ и 
спомагат за лесен достъп чрез 
сътрудничество с оператора на преносна 
система;

Обосновка

Лесният достъп е важен.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 4а, параграф 1, буква в) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

в) правят публично достояние 
необходимата информация, по-конкретно 
данни за използването и наличието на 
услуги, в рамките на период, обоснован 
от разумните търговски интереси на 
потребителите на хранилища и 
съоръжения за втечнен природен газ.

в) правят публично достояние 
необходимата информация, по-конкретно 
данни за използването и наличието на 
услуги, в рамките на период, обоснован 
от разумните търговски интереси на 
потребителите на хранилища и 
съоръжения за втечнен природен газ;
публикуването на необходимата 
информация се наблюдава от 
компетентния орган.

Обосновка

Необходимо е компетентният орган да наблюдава публикуването на нужната 
информация, за да гарантира ефективността и прилагането на правилата.
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Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 5а, параграф 3, буква а) (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

а) операторът на система предлага 
неизползвания капацитет на 
съоръжението за втечнен природен газ и 
хранилището на първичния пазар; по 
отношение на съоръжения за съхранение, 
това се прави за един ден напред и без 
прекъсване,

а) операторът на система предлага 
неизползвания капацитет на 
съоръжението за втечнен природен газ и 
хранилището на първичния пазар 
незабавно; по отношение на съоръжения 
за съхранение, това се прави за един ден 
напред и без прекъсване,

Обосновка
За избягване на презапасяването с газ.

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 9, БУКВА В)

Член 6, параграф 7, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

7. Операторите на преносни системи 
предоставят предварителна и последваща 
информация за търсенето и предлагането, 
основаваща се на обявявания, прогнози и 
реализирани потоци в и от системата. 
Нивото на предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи.

7. Операторите на преносни системи 
предоставят предварителна и последваща 
информация за търсенето и предлагането, 
основаваща се на обявявания, прогнози и 
реализирани потоци в и от системата. 
Нивото на предоставените подробности в 
публикуваната информация отразява 
информацията, която е била достъпна за 
операторите на преносни системи. 
Компетентният орган гарантира, че 
необходимата информация се 
публикува.

Обосновка

Необходимо е компетентният орган да гарантира, че нужната информация се 
публикува, с цел осигуряване на прозрачност и отвореност на пазара на газ.

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10

Член 6а, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен природен 

2. За предоставените услуги всеки 
оператор на система за втечнен природен 
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газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и периодично 
осигурява информация в цифри по 
стандартизиран и удобен за ползване 
начин. 

газ и на система за съхранение обявява 
информацията за договорения и наличен 
капацитет на съоръжението за втечнен 
природен газ, като редовно и периодично 
осигурява информация в цифри по 
стандартизиран и удобен за ползване 
начин. Компетентният орган 
гарантира, че необходимата 
информация се публикува.

Обосновка

Необходимо е компетентният орган да гарантира, че нужната информация се 
публикува, с цел осигуряване на прозрачност и отвореност на пазара на газ.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13

Член 8а, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 1775/2005)

За да се улесни появата на добре 
функциониращ и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно на 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че ролите 
и отговорностите на операторите на 
преносни системи, операторите на 
разпределителни системи, предприятията 
за доставка и потребителите и, при 
необходимост, на други участници на 
пазара, са определени при спазване на 
договорните споразумения, задълженията 
към потребителите, правилата за обмен 
на информация и разрешаване на 
спорове, собствеността върху 
информацията и отговорността за 
отчитане. 

За да се улесни появата на добре 
функциониращ, ефективен и прозрачен 
трансграничен пазар на дребно на 
регионално и общностно равнище, 
държавите-членки гарантират, че ролите 
и отговорностите на операторите на 
преносни системи, операторите на 
разпределителни системи, предприятията 
за доставка и потребителите и, при 
необходимост, на други участници на 
пазара, са определени при спазване на 
договорните споразумения, задълженията 
към потребителите, правилата за обмен 
на информация и разрешаване на 
спорове, собствеността върху 
информацията и отговорността за 
отчитане. 

Обосновка

За да се гарантира, че трансграничните пазари на дребно също ще работят 
ефективно.
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