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КРАТКА ОБОСНОВКА

The Regulation of the European Parliament and of the Council serves to implement the 
decisions made by the Council and Parliament, which in a resolution of 10 July 2007 
expressed strong support for a common energy policy. This policy requires:

 effective separation of supply and production activities from the network operation;

 further harmonisation of the powers and enhanced independence of the national 
energy regulators;

 establishment of an independent mechanism for cooperation among national 
regulators;

 creation of a mechanism for transmission system operators to improve the 
coordination of network operation and grid security, cross-border trade and grid 
operation;

 greater transparency in energy market operations.

The Regulation creates the practical conditions for achieving the above objectives by setting 
up the Agency for the Cooperation of Energy Regulators to monitor the execution of the tasks 
earmarked for the European Network of Transmission System Operators for Electricity. 
Implementation of the Regulation will create the conditions for improved competitiveness, 
better quality of supplies, energy conservation and improved energy security.

Electricity differs fundamentally from other traded goods, because it is a network-based 
product that is impossible or very costly to store. That is why the energy economy requires the 
introduction of independent mechanisms for cooperation and decision-making at the level of 
national regulators and regulation within the framework of the European market. That is why 
the introduction of formal structures for cooperation in this area under the amended 
Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border 
exchanges in electricity is justified. These changes do not resolve all the problems of cross-
border exchanges in electricity, but they introduce measures which in a limited way should 
increase efficiency and adapt network operations to market needs. The detailed technical and 
market codes included among the tasks of the European Network of Transmission System 
Operators for Electricity and the activities of the agency monitoring the execution of these 
tasks should ensure the added value for the European economy. The above measures should 
facilitate the emergence of well-functioning and transparent cross-border retail and wholesale 
markets.

The Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 
1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity 
should help to regulate the internal electricity market, with due regard for the interests of 
consumers and operators, by means of:

 lower transmission costs and greater competitiveness, so that energy can be provided 
to consumers at lower prices while ensuring stability and security of energy supplies;



PE402.507v01-00 4/14 PA\707314BG.doc

BG

 setting up the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the European 
Network of Transmission System Operators for Electricity through coordination of 
national transmission systems. This should ensure better functioning of the European 
market and national systems by reducing energy transmission losses and promoting 
the development of small-scale energy based on renewable energy sources;

 development of electricity transmission networks, which will also lead to the 
necessary development of nuclear power stations, ensuring energy supplies at 
reasonably stable and low prices, and thereby undoubtedly enhancing the 
competitiveness and development of the European economy, while at the same time 
reducing CO2 emissions. A sharp increase in oil or gas prices and heavy dependence 
on the political situation for supplies of these resources could threaten to destabilise 
the European economy and lead to a fall in real incomes.

Accordingly, the amendment of the Regulation will have a direct bearing on improved 
organisation of the electricity market and access to the network for cross-border exchanges in 
electricity, while the benefits to consumers will be determined by the detailed technical and 
market codes set out and advocated in the Regulation and their proper implementation.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“, се подчертава колко е важно да 
бъде завършен вътрешният пазар на 
електроенергия и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност за всички 
регистрирани в Общността предприятия 
от сферата на електроенергетиката.
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета 
относно перспективите за вътрешния 
пазар на газ и електроенергия и 
Съобщението на Комисията 

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

„Разследване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на 
европейските сектори на газ и 
електроенергия (окончателен доклад)“ 
показват, че настоящите правила и 
мерки не осигуряват необходимата 
рамка за постигане на целта за добре 
функциониращ, ефективен и отворен
вътрешен пазар.

Or. en

Обосновка

It is important to ensure an effective and open internal market, not just a well functioning 
market. It is important to have a market which is open for new entrants and to have effective 
competition for all participants.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, и за да се осигури 
координирано и ориентирано към 
бъдещето планиране и стабилно 
техническо развитие на преносната 
система в Общността при спазване на 
екологичните изисквания, и да се 
стимулира енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
да се осигури навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии.

(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, и за 
да се осигури координирано и 
ориентирано към бъдещето планиране и 
стабилно техническо развитие на 
преносната система в Общността при
спазване на екологичните изисквания, и 
да се стимулира енергийната 
ефективност, научноизследователската 
и иновационната дейност, особено с 
оглед да се осигури навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на 
нисковъглеродните технологии.
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Операторите на преносни системи 
следва да експлоатират своите мрежи в 
съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси.

Операторите на преносни системи 
следва да експлоатират своите мрежи в 
съответствие с тези съвместими 
технически и пазарни кодекси.

Or. en

Обосновка

A transparent access to the transmission networks across borders is crucial for the 
development of an efficient and open market. Lack of transparent access can create barriers 
and have an impact of the level of competition.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се гарантира оптимално 
управление на преносната мрежа за 
електроенергия и да се направи 
възможна търговията и трансграничното 
снабдяване с електроенергия на 
крайните потребители 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 преносни системи.
Нейните задачи следва да бъдат ясно 
определени и методите ѝ на работа 
такива, че да гарантират ефективност, 
представителност и прозрачност. Тъй 
като чрез подход на регионално 
равнище може да бъде постигнат по-
ефективен прогрес, операторите на 
преносни системи следва да изградят 
регионални структури в рамките на 
цялостната структура на 
сътрудничество, като същевременно се 
уверяват, че резултатите на регионално 

(7) За да се гарантира оптимално 
управление на преносната мрежа за 
електроенергия и да се направи 
възможна търговията и трансграничното 
снабдяване с електроенергия на 
крайните потребители 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 преносни системи.
Нейните задачи следва да бъдат ясно 
определени и методите ѝ на работа 
такива, че да гарантират ефективност, 
представителност и прозрачност. Тъй 
като чрез подход на регионално 
равнище може да бъде постигнат по-
ефективен прогрес, операторите на 
преносни системи следва да изградят 
регионални структури в рамките на 
цялостната структура на 
сътрудничество, като същевременно се 
уверяват, че резултатите на регионално 



PA\707314BG.doc 7/14 PE402.507v01-00

BG

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.

равнище са съвместими с кодексите и 
инвестиционните планове на общностно 
ниво. Държавите-членки следва да 
насърчават сътрудничестовото и да 
наблюдават ефективността на 
мрежата на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

The Member States' promotion of the cooperation at regional level and the obligation to 
monitor the effectiveness of the network is very important in ensuring a true internal cross 
border market and cooperation. Furthermore effective ownership unbundling is not a 
necessary condition for ensuring regional cooperation. The cooperation can exist and can be 
effective without ownership unbundling.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) По отношение на процеса на 
консултация, потребителите и 
потребителските организации следва 
да се ангажират по-решително за 
изпълнението на задачите на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия, по-специално при 
изготвянето на техническия и 
пазарния кодекс и на годишната 
програма за дейността ѝ.

Or. en
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Обосновка

Consumers and consumer organisations should also be engaged in the consultation process, 
because they are important stakeholders, since they are household end users.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) С цел осигуряване на по-голяма 
прозрачност на разположението на 
цялата мрежа за пренос на 
електроенергия в Европа, Комисията 
следва да изготви, обнародва и 
подновява пътна карта на мрежата 
за електроенергия в Европа. Пътната 
карта трябва да включва всички 
мрежи за пренос на електроенергия и 
евентуално връзките между тях на 
регионално равнище.

Or. en

Обосновка

The Commission should draw up, publish and update a road map for the electricity network 
in Europe, including possible regional connections, in order to secure transparency, better 
information on "energy holes" (lack of transmission networks or connections) and to be able 
to suggest possible new cross border connections.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Наблюдението на пазара, предприето 
през последните години от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията показва, че действащите 
изискванията за прозрачност и 
правилата за достъп до 

(9) Наблюдението на пазара, предприето 
през последните години от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията показва, че действащите 
изискванията за прозрачност и 
правилата за достъп до 
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инфраструктурата, не са достатъчни. инфраструктурата, не са достатъчни за 
осигуряването на действителен, 
отворен и ефективен вътрешен пазар.

Or. en

Обосновка

Clarification of the text.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се увеличи доверието в 
пазара, неговите участници трябва да 
бъдат сигурни, че неправомерното 
поведение може да бъде наказано. На 
компетентните органи следва да бъде 
дадена възможността ефективно да 
разследват обвиненията в злоупотреба с 
пазара. Ето защо е необходимо 
компетентните органи да имат достъп 
до данни, които дават информация за 
взетите от предприятията за доставка 
оперативни решения. На пазара на 
електроенергия много от тези решения 
се вземат от производителите, които 
следва да предоставят на компетентните 
органи достъп до тази информация за 
определен период от време. Дребните 
производители, които не са реално 
способни да изкривят пазара, следва да 
бъдат освободени от това задължение.

(11) За да се увеличи доверието в 
пазара, неговите участници трябва да 
бъдат сигурни, че неправомерното 
поведение може да бъде действително 
наказано. На компетентните органи 
следва да бъде дадена възможността 
ефективно да разследват обвиненията в 
злоупотреба с пазара. Ето защо е 
необходимо компетентните органи да 
имат достъп до данни, които дават 
информация за взетите от 
предприятията за доставка оперативни 
решения. На пазара на електроенергия 
много от тези решения се вземат от 
производителите, които следва да 
предоставят на компетентните органи 
лесен достъп до тази информация за 
определен период от време. В 
допълнение, компетентните органи 
следва редовно да следят спазването 
на правилата от операторите на 
системи. Дребните производители, 
които не са реално способни да 
изкривят пазара, следва да бъдат 
освободени от това задължение.

Or. en



PE402.507v01-00 10/14 PA\707314BG.doc

BG

Обосновка

The Competent authorities should have easy access to important information from supply 
undertakings and shall monitor that the supply undertakings comply with the rules, in order 
to ensure a non-discriminatory, transparent and effective market.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно. Ето 
защо правилата и отговорностите, които 
управляват снабдителната верига, 
трябва да бъдат известни на всички 
пазарни субекти и също да бъдат 
хармонизирани, за да се задълбочи 
интеграцията на европейския пазар.

(12) Конкуренцията за битови 
потребители изисква на доставчиците да 
не бъде пречено, когато искат да 
навлязат в нови пазари на дребно. Ето 
защо правилата и отговорностите, които 
управляват снабдителната верига, 
трябва да бъдат известни на всички 
пазарни субекти и също да бъдат 
хармонизирани, за да се задълбочи 
интеграцията на европейския пазар.
Компетентните органи следва 
редовно да следят спазването на 
правилата от участниците в пазара.

Or. en

Обосновка

The addition is necessary in order to clarify a responsibility for the Complement authority, 
and to ensure the enforcement of the rules.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (3)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 2в – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

б) правила за свързване на мрежата и 
достъп, като се вземе предвид 
защитата на интересите на 
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индивидуалните потребители, както 
и на малките и средни предприятия;

Or. pl

Обосновка

Individual consumers and small and medium-sized enterprises often suffer discrimination in 
the energy market.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (3)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 2в – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) правила за търговия; ж) правила за търговия, като 
специално се вземе предвид защитата 
на интересите на индивидуалните 
потребители, както и на малките и 
средни предприятия;

Or. pl

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (3)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 2в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 10-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години.
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 

5. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
публикува 20-годишен инвестиционен 
план на мрежата на нивото на 
Общността веднъж на всеки две години.
Този инвестиционен план включва 
моделиране на интегрираната мрежа, 
разработване на сценарии, доклад за 
адекватността на производството на 
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енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

енергия и оценка на устойчивостта на 
системата. Инвестиционният план се 
основава, по-конкретно, върху 
националните инвестиционни планове и 
върху Насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи в съответствие с 
Решение № 1364/2006/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета. В 
инвестиционния план се откриват 
пропуски в инвестициите, най-вече по 
отношение на трансграничните 
капацитети.

Or. pl

Обосновка

In many cases, large-scale investments and the development of the related networks require 
more than 10 years from conception to completion.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (3)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 2е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
прави 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 включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители на 
системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
прави 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 включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители, 
потребителски организации, 
ползватели на системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
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заинтересовани лица. технически органи и платформи на 
заинтересовани лица.

Or. en

Обосновка

It is important to ensure an effective and varied consultation process. Therefore consumers 
and consumer organisations shall be consulted as well, because they are important 
stakeholders, as they are household end users of electricity.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (3)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 2з – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
трансграничен капацитет чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите 
за балансиране на резервна мощност.

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 
трансграничен капацитет чрез закрити 
търгове и интегриране на механизмите 
за балансиране на резервна мощност.
Държавите-членки насърчават и 
наблюдават мрежата.

Or. en

Обосновка

The Member States' promotion of the network and the obligation to monitor the effectiveness 
of the network is very important in ensuring a true internal cross border market and 
cooperation.
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Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка (7)
Регламент (ЕО) 1228/2003
Член 7а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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, ако е необходимо, на 
други участници в пазара, са определени 
при спазване на договорните 
споразумения, задължението към 
потребителите, правилата за обмен на 
информация и разрешаване на спорове, 
собствеността върху данните и 
отговорността за отчитане.

1. 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, ако е необходимо, на 
други участници в пазара, са определени 
при спазване на договорните 
споразумения, задължението към 
потребителите, правилата за обмен на 
информация и разрешаване на спорове, 
собствеността върху данните и 
отговорността за отчитане.

Or. en

Обосновка

To secure that cross border retail markets will work effectively as well.
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