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КРАТКА ОБОСНОВКА

This proposal amends Directive 2003/54/EC and concerns Common rules for the internal 
market in electricity. It forms one of the five proposals in the EU Electricity & Gas markets 
third legislative package, which the Commission proposed in September 2007. Your 
Draftsman welcomes the five proposals in the package with strong support overall since the 
package is very important in obtaining a true European internal market in the field of 
electricity and therefore energy. The aim of the package is to ensure security of supply and to 
keep the prices low and transparent for all European consumers, in other words to support and 
further develop the ongoing liberalisation process in Europe, which your Draftsman also 
strongly supports. Although your Draftsman welcomes the proposal on common rules for the 
internal market in electricity, he is of the opinion that there is scope for improvement. 
Especially, the issue of ownership unbundling (OU) deserves consideration.

The proposals suggest measures to guarantee actual unbundling of networks (transmission 
systems or transmission system operators) from supply and production, in order to secure 
further liberalisation of the internal markets for electricity and natural gas and thereby benefit 
consumers. Your Draftsman accepts OU as an option of last resort to attain full liberalisation. 
However, given that the current data on employing OU as a means to accomplish full 
liberalisation of the internal energy market appears insufficient, other viable alternatives, that 
stand the chance of attaining the same goals, ought to be carefully considered and assessed. In 
this context, parts of the proposal of eight Member States on "effective and efficient 
unbundling" (EEU) are proposed in this opinion. Your Draftsman suggests that initially MSs 
shall have the choice between OU and EEU. If, however, a MS opts for EEU and three years 
after the date of transposition, it materializes that EEU is insufficient to achieve a full 
liberalisation, OU shall become mandatory for the MSs concerned. The Community shall be 
alerted to such insufficiency by the Commission and a decision concerning the imposition of 
OU shall be decided in a legislative proceeding in which the Parliament is fully involved. The 
option of Independent System Operators (ISO), in the form it is proposed by the Commission, 
is not a feasible option, since it implies excessive regulatory cost.

The "reciprocity" clause in Article 8a of the proposal ensures that companies outside the EU 
cannot acquire significant stakes in EU transmission networks or their operators to avoid 
excessive dependency on these companies. Derogations are only possible, if the Community 
decides to conclude an agreement with a party from a third country. Your Draftsman believes 
that, for the sake of a coherent European energy policy, decisions over agreements with third 
countries should be dealt with at the Community level. He thus agrees with the Commission 
proposal.

Your Draftsman questions whether, although the Commission refers to the principle of non-
discrimination between the public and the private sector (Recital 12), sufficient attention has 
been paid to ensure that public companies are subject to the same unbundling obligations as 
private companies, given that state authorities cannot be forced to privatise their companies. 
This raises the question of whether private competitors might be put at a disadvantage.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures 
and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection 
issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal 
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sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen 
and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer 
protection issues.

The proposal is mainly concerned with the liberalisation of the wholesale market of 
electricity. However, your Draftsman also seeks to highlight the importance of ensuring the 
adequacy of energy generation to meet the rising demand. Furthermore, as recognized by the 
Commission, a fully functioning European retail market has not yet been achieved. Therefore, 
further concrete proposals are necessary to reach a true internal market.

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 директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да 
бъдат още по-строги, за да се гарантира 
на всички потребители възможността да 
извлекат ползи от конкуренцията. 
Достъпът до данните за потреблението 
е ключов аспект на доставката за 
клиентите, които трябва да имат достъп 
до отнасящите се до тях данни, за да 
могат да отправят покани към 
конкурентни предприятия за 
представяне на предложения на базата 
на тази информация. Потребителите 
също трябва да имат правото да бъдат 
надлежно информирани за 
консумацията си на енергия. Редовно 
предоставяната информация за 
разходите за енергия ще създаде 
стимули за спестяване на енергия, тъй 
като ще даде на потребителите пряка 
обратна връзка относно ефекта от 
инвестициите в енергийна ефективност 

(21) Изискванията за универсалните и
обществените услуги и общите 
минимални стандарти, които произтичат 
от тях, трябва да бъдат още по-строги, 
за да се гарантира на всички 
потребители възможността да извлекат 
ползи от конкуренцията и от по-
справедливите цени. Достъпът до 
обективни и прозрачни данни за 
потреблението е ключов аспект на 
доставката за клиентите, които трябва 
да имат достъп до данните за тяхното 
потребление, съответните цени и 
разходи за услугата, за да могат да 
отправят покани към конкурентни 
предприятия за представяне на 
предложения на базата на тази 
информация. Потребителите също 
трябва да имат правото да бъдат 
надлежно информирани за 
консумацията си на енергия. 
Информацията, предоставяна на 
потребителите поне на тримесечна 
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и промяна на поведението. база, за разходите за енергия, ще 
създаде стимули за спестяване на 
енергия, тъй като ще даде на 
потребителите пряка обратна връзка 
относно ефекта от инвестициите в 
енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

In pursuit of the objective of free and transparent competition, access to a range of data 
enables consumers to make an educated choice over their supplier of electricity.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 3 – параграф 6 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки трябва да 
гарантират, че доставчиците на 
електроенергия посочват в сметките, 
или към тях, и в рекламните материали, 
предоставяни на крайните потребители:
a) участието на всеки енергиен източник 
в общия горивен състав на доставчика 
през предходната година; по 
хармонизиран и разбираем начин в 
рамките на държавите-членки, така 
че да е възможно лесно сравнение;
б) като минимум препращането към 
съществуващи източници на справка, 
като уебстраници, където информация 
за въздействието върху околната среда 
по отношение, като минимум, на 
емисиите на СО2 и радиоактивните 
отпадъци, резултат от електроенергията, 
произведена от целия горивен състав на 
доставчика през предходната година, е 
публично достъпна на началната 
страница на техния уебсайт.
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Or. en

Обосновка

For consumers to exercise their freedom of choice, they should have access to data which 
contributes to both social and environmental objectives. Consumer choice will have a positive 
influence on the market.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2003/54/ЕО
Член 3 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи
трябва да вземат необходимите мерки, 
за да се гарантира, че информацията, 
предоставена от доставчици на техните 
потребители съгласно този член, е 
достоверна. Правилата във връзка с 
предоставянето на информация 
следва да бъдат хармонизирани 
между държавите-членки и 
съответните пазари.

Or. en

Обосновка

In order for consumers to benefit from real choice, the presentation of data should be 
harmonised across electricity suppliers. Consistency will ensure transparency and improve 
the customers' ability to switch suppliers.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2003/54/ЕО
Член 3 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията може да приеме насоки 
за прилагането на настоящия член. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

10. Комисията приема насоки за 
прилагането на настоящия член в срок 
до една година след влизането в сила 
на настоящата директива. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема след 
консултация с Парламента съгласно 
член 253 от Договора за ЕО.

Or. en

Обосновка

Rather than leaving crucial issues of consumer protection to the comitology procedure, the 
Parliament is entitled to be fully involved in the process.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от [датата на 
транспонирането плюс една година], 
както следва:

1. За да осигурят независимост на 
операторите на преносни системи, 
държавите-членки гарантират, че 
считано от [датата на 
транспонирането плюс една година] 
вертикално интегрираните 
предприятия трябва да спазват:
-разпоредбите на членове 8, 8а и 8б; 
или 
-разпоредбите на 8а, 8б и 8в.
В случай че транспонирането на 
разпоредбите на 8а, 8б и 8в се окаже 
недостатъчно за получаването на 
пълна либерализация в дадена 
държава-членка, след [датата на 
транспонирането плюс три години] 
Общността решава дали да се 
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прилага член 8.
В случай на спазване на разпоредбите 
на членове 8, 8а и 8б, държавите-
членки гарантират, че считано от 
[датата на транспонирането плюс 
една година]:

Or. en

Обосновка

This change enables Member States to choose between ownership unbundling and effective 
and efficient unbundling and allows the Community to take action if effective and efficient 
unbundling proves to be insufficient.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменения

Добавят се следните членове 8а и 8б: Добавят се следните членове 8а, 8б и 8в:

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2003/54/ЕО
Член 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 в
Ефективно и ефикасно отделяне на 
преносните системи

1. Операторът на преносна система е 
оборудван с всички човешки, 
физически и финансови ресурси на 



PA\707346BG.doc 9/27 PE402.514v01-00

BG

вертикално интегрираното 
предприятие, които са необходими за 
обичайната работа по преноса на 
електроенергия, по -специално:
(i) операторът на преносна система 
притежава активите, които са 
необходими за обичайната работа по 
преноса на електроенергия;
(ii) операторът на преносна система 
назначава персонала, който е 
необходим за обичайната работа по 
преноса на електроенергия;
(iii) временното преотстъпване на 
персонал и предоставянето на услуги 
между които и да било филиали на 
вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо функции 
във връзка с производството и 
доставката, се ограничават до 
случаите без дискриминационен 
потенциал и се одобряват от 
националните регулаторни органи, за 
да се изключат опасения относно 
конкуренцията и конфликт на 
интереси;
(iv) целесъобразните финансови 
ресурси за бъдещи инвестиционни 
проекти се предоставят 
своевременно.
2. Дейностите, които се считат за 
необходими за обичайната работа по 
преноса на електроенергия, посочена в 
параграф 1, включват като минимум: 
-представителство на оператора на 
преносна система, контакти с трети 
страни и с регулаторните органи;
-осигуряване и управление на достъпа 
на трети страни;
-събиране на такси за достъп;
-такси за претоварване и приходи от 
механизма за компенсиране между 
операторите на преносни мрежи в 
съответствие с член 3 от Регламент 
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(ЕО) № 1228/2003;
-експлоатация, поддръжка и развитие 
на преносната система;
-инвестиционно планиране, което 
осигурява дългосрочната възможност 
системата да отговаря на 
съответното търсене и гарантира 
сигурност на доставката;
-правни услуги;
-счетоводни услуги и услуги, свързани 
с информационните технологии;
3. Операторът на преносна система 
има собствена корпоративна 
идентичност, в съществена степен 
различна от вертикално 
интегрираното предприятие, с 
отделна търговска марка, 
комуникации и обекти.
4. Отчетите на операторите на 
преносни системи се одитират от 
одитор, различен от този, който 
прави одит на вертикално 
интегрираното предприятие и всички 
свързани с него дружества. 
Независимост на управлението на 
оператора на преносна система, 
главния изпълнителен 
директор/изпълнителен съвет 
5. Регулаторният орган или друг 
компетентен национален държавен 
орган бива нотифициран за 
решенията относно назначаването 
или което и да е преждевременно 
прекратяване на трудовите 
правоотношения с главния 
изпълнителен директор и други 
членове на изпълнителния съвет на 
оператора на преносна система и за 
съответните договорни споразумения 
по трудовото правоотношение и 
неговото прекратяване. Тези решения 
и споразумения могат да станат 
обвързващи, освен ако регулаторният 
орган или друг компетентен 
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национален държавен орган не се 
възползва от правото си на вето в 
срок до три седмици след получаване 
на нотификацията. Вето може да 
бъде наложено в случай на 
договореност и взаимни договорни 
споразумения, ако възникнат сериозни 
съмнения относно професионалната 
независимост на определения главен 
изпълнителен директор или член на 
изпълнителния съвет, или в случай на 
преждевременно прекратяване на 
трудовите правоотношения и 
взаимните договорни споразумения, 
ако съществуват сериозни съмнения 
относно основанието за тази мярка.
6. Ефективното право на обжалване 
пред регулаторния орган или друг 
компетентен национален държавен 
орган или съд се гарантира за всяка 
жалба от страна на управлението на 
оператора на преносна система по 
отношение на преждевременното 
прекратяване на трудови договори.
7. След прекратяване на трудовите 
правоотношения от оператора на 
преносна система бившите главни 
изпълнителни директори и членове на 
изпълнителния съвет на този 
оператор на преносна система не 
трябва да работят на каквато и да е 
длъжност, в който и да било филиал 
на вертикално интегрираното 
предприятие, изпълняващо функции 
по производството или доставката, 
за срок не по-малък от 3 години.
8. Главният изпълнителен директор и 
членовете на изпълнителния съвет на 
оператора на преносна система не 
притежават дял или не получават 
възнаграждение от което и да е 
предприятие от вертикално 
интегрираното дружество, различно 
от оператора на преносна система. 
Нито една част от 
неговото/тяхното възнаграждение не 
трябва да зависи от дейностите на 
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вертикално интегрираното 
предприятие, различни от тези на 
оператора на преносна система.
9. Главният изпълнителен директор 
или членовете на изпълнителния 
съвет на оператора на преносна 
система не носят отговорност, пряко 
или косвено, за ежедневната работа 
на който и да е друг филиал на 
вертикално интегрираното 
предприятие.
10. Без това да засяга разпоредбите на 
настоящия член, операторът на 
преносна система има правомощия да 
взема ефективни решения, независими 
от интегрираното електроенергийно 
предприятие, по отношение на 
активите, които са необходими за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на мрежата. Това не 
трябва да пречи на съществуването 
на подходящи механизми за 
координация, за да се гарантира, че 
правата за икономически и 
управленски надзор на дружеството-
майка са защитени по отношение на 
възвръщаемостта от активите в 
дадено дъщерно дружество, както 
непряко се регулира съгласно член 22в. 
По специално, това трябва да даде 
възможност на дружеството-майка 
да одобрява годишния финансов план 
или друг еквивалентен инструмент на 
оператора на преносна система и да 
определя общи ограничения за нивото 
на задлъжнялост на неговото 
дъщерно дружество. Ако годишният 
финансов план или който и да е 
еквивалентен финансов план не бъде 
одобрен или променен от 
дружеството-майка, случаят се 
предава на регулаторния орган за 
вземане на решение. На дружеството-
майка не се позволява да дава 
инструкции при ежедневните 
операции, нито по отношение на 
индивидуални решения относно 
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изграждането или актуализирането 
на преносните линии, които не 
превишават условията на одобрения 
финансов план или друг еквивалентен 
инструмент.

11. Председателят на надзорния 
съвет или на управителния съвет на 
оператора на преносна система не 
работи на каквато и да е длъжност в 
която и да е част на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функции по 
производството или доставката.
12. Надзорните съвети или 
управителните съвети на 
операторите на преносни системи 
включват независими членове, 
назначени за срок най-малко от 5 
години. Регулаторният орган или друг 
компетентен национален държавен 
орган бива нотифициран за тяхното 
назначаване и то става обвързващо 
съгласно условията, описани в 
параграф 5.
13. За целите на параграф 12 даден 
член на надзорния съвет или 
управителния съвет на оператора на 
преносна система се счита за 
независим, ако не е обвързан с 
търговски или други 
взаимоотношения в рамките на 
вертикално интегрираното 
предприятие, неговите акционери с 
контролно участие или управлението 
на които и да било от тях, което 
създава конфликт на интереси, така 
че да повлияе на неговата преценка, 
по специално:
а) не е бил служител на който и да е 
филиал на вертикално 
интегрираното предприятие, 
изпълняващо функции по 
производството и доставката, през 
последните пет години преди 
неговото назначаване в надзорния 
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съвет или управителния съвет;
б) не притежава дял и не получава 
възнаграждение от вертикално 
интегрираното предприятие или 
което и да е от свързаните с него 
дружества с изключение на 
оператора на преносна система;
в) няма търговски взаимоотношения с 
който и да е филиал на вертикално 
интегрираното дружество, 
изпълняващо функции по 
доставянето на електроенергия, по 
време на назначаването му в 
надзорния съвет или управителния 
съвет;
г) не е член на изпълнителния съвет 
на дружество, в което вертикално 
интегрираното предприятие 
назначава членове на надзорния съвет 
или управителния съвет.
13. Държавите-членки гарантират, 
че операторите на преносни системи 
въвеждат и прилагат програма за 
постигане на съответствие, която 
определя мерки за гарантиране на 
отсъствието на дискриминационно 
поведение. Програмата определя 
специфичните задължения на 
служителите за постигането на 
тази цел. Тя се одобрява от 
регулаторния орган или който и да е 
друг компетентен национален 
държавен орган. Съответствието с 
програмата подлежи на независимо 
наблюдение от отговорника по 
съответствието. Регулаторният 
орган има право да налага санкции в 
случай на неправилно прилагане на 
програмата за постигане на 
съответствие.
15. Главният изпълнителен директор 
или изпълнителният съвет на 
оператора на преносна система 
назначават лице или орган за 
отговорник по съответствието, 



PA\707346BG.doc 15/27 PE402.514v01-00

BG

който отговаря за:
(i) следенето за прилагането на 
програмата за постигане на 
съответствие;
(ii) изготвянето на годишен доклад, 
който посочва мерките, предприети 
за прилагане на програмата за 
постигане на съответствие, и 
предаването му на регулаторния 
орган;
(iii) издаването на препоръки относно 
програмата за постигане на 
съответствие и нейното прилагане.
16. Независимостта на отговорника 
по съответствието се гарантира по-
специално от условията на неговия 
трудов договор.
17. Отговорникът по 
съответствието има възможност 
редовно да се обръща към надзорния 
съвет или управителния съвет на 
оператора на преносна система на 
вертикално интегрираното 
предприятие и към регулаторните 
органи.
18. Отговорникът по 
съответствието подпомага всички 
заседания на надзорния съвет или 
управителния съвет на оператора на 
преносна система, на които се 
разглеждат следните въпроси:
(i) условия за достъп и свързване с 
мрежата, включително събиране на 
таксите за достъп и претоварване и 
на приходи от механизма за 
компенсиране между операторите на 
преносни мрежи в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003;
(ii) проекти, предприети във връзка с 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на системата от
преносни мрежи, включително 
инвестиции за междусистемни и 
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системни връзки;
(iii) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
(iv) закупуване на енергия, за да се 
покрият загубите на енергия.
19. По време на тези заседания 
отговорникът по съответствието не 
допуска разкриването по 
дискриминационен начин на 
информация на надзорния съвет или 
управителния съвет относно 
дейностите на производителя и 
доставчика, която е от търговско 
значение.
20. Отговорникът по 
съответствието има достъп до 
всички документи, отчети и бюра на 
оператора на преносна система, 
както и до цялата информация, 
която е необходима за правилното 
изпълнение на неговите задължения.
21. Отговорникът по 
съответствието се определя и снема 
от длъжност от главния 
изпълнителен директор или от 
изпълнителния съвет единствено 
след предварителното одобрение на 
регулаторния орган.
22. Операторите на преносни 
системи изготвят десетгодишен план 
за развитие на мрежата поне на всеки 
две години. Те предвиждат ефективни 
мерки, за да гарантират адекватност 
на системата и сигурност на 
доставката.
23. Десетгодишният план за развитие 
на мрежата по-специално:
(i) посочва на участниците на пазара 
основните преносни инфраструктури, 
които е желателно да бъдат 
изградени през следващите десет 
години;
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(ii) съдържа всички инвестиции, за 
които вече е взето решение, и 
определя нови инвестиции, за които 
трябва да бъде взето решение за 
изпълнение през следващите три 
години.
24. За да бъде изготвен този 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата, всеки оператор на преносна 
система прави разумна хипотеза 
относно промените в 
производството, потреблението и 
обмена с други страни и взема предвид 
съществуващите инвестиционни 
планове за регионални и европейски 
мрежи. Операторът на преносна 
система предава своевременно проект 
на компетентния национален орган.
25. Компетентният национален орган 
се консултира с всички потребители 
на съответните мрежи, въз основа на 
проект за десетгодишния план за 
развитие на мрежата, по открит и 
прозрачен начин и може да публикува 
резултатите от процеса на 
консултация, по-специално 
възможните инвестиционни нужди.
26. Компетентният национален орган 
проучва дали десетгодишният план за 
развитие на мрежата покрива всички 
инвестиционни нужди, определени 
при консултацията. Органът може 
да задължи оператора на преносна 
система да измени този план.
27. Компетентен национален орган за 
целите на параграфи 24, 25 и 26 може 
да бъде националният регулаторен 
орган, както който и да е друг 
компетентен национален държавен 
орган или представител относно 
разработването на мрежата, 
определен от операторите на 
преносни системи. В последния 
случай операторите на преносни 
системи предават проект за устава, 
списъка с членове и процедурния 
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правилник за одобрение на 
компетентния национален държавен 
орган.
28. Ако операторът на преносна 
система отхвърли изпълнението на 
конкретна инвестиция, описана в 
десетгодишния план за развитие на 
мрежата, която трябва да бъде 
направена през следващите три 
години, държавите-членки 
гарантират, че регулаторният орган 
или който и да е друг компетентен 
национален държавен орган има 
необходимите правомощия да 
приложи една от следните две мерки:
а) да изиска от оператора на преносна 
система да поеме, с всички правни 
средства, своите инвестиционни 
задължения, като използва собствени 
финансови средства;
б) да прикани независими 
инвеститори да участват в търг за 
необходимите инвестиции в преносна 
система и при това може да задължи 
оператора на преносна система:
- да се съгласи с финансиране от 
трета страна;
- да се съгласи с предоставянето на 
дейности по изграждането от трета 
страна и с изграждането на новите 
активи;
- да се съгласи да работи с новите 
активи.
Съответните финансови 
договорености подлежат на 
одобрение от регулаторния орган или 
който и да е друг компетентен 
национален орган. И в двата случая 
регламентирането на тарифата 
позволява приходи, които покриват 
разходите за тези инвестиции.
29. Компетентният национален 
държавен орган следи и оценява 
изпълнението на инвестиционния 
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план.
30. Операторите на преносни 
системи са длъжни да установят и 
публикуват прозрачни и ефикасни 
процедури за отсъствието на 
дискриминация при свързването на 
нови електроцентрали към мрежата. 
Тези процедури се одобряват от 
националните регулаторни органи 
или от който и да е друг 
компетентен национален държавен 
орган.
31. Операторите на преносни 
системи нямат право да отказват 
свързване на нови електроцентрали 
на основание на възможни бъдещи 
ограничения на капацитета на 
наличната мрежа, например 
претоварване в отдалечени части на 
преносната мрежа. Операторът на 
преносна система е длъжен да 
предоставя необходимата 
информация.
32. Операторите на преносни 
системи нямат право да отказват 
нов пункт на свързване единствено въз 
основа на това, че тази нова връзка 
ще доведе до допълнителни разходи 
поради увеличаването на капацитета 
на елементите на мрежата в 
близост до този нов пункт на 
свързване.

Or. en

Обосновка

Member States that have not implemented ownership unbundling are given the opportunity to 
further liberalise their markets without having to resort to ownership unbundling.



PE402.514v01-00 20/27 PA\707346BG.doc

BG

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 Заличава се
Независими оператори на системи
1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, държавите-
членки могат да позволят дерогации 
от член 8, параграф 1, при условие че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията. 
Вертикално интегрирани 
предприятия, притежаващи преносна 
система, в никакъв случай не бива да 
бъдат ограничавани, когато 
предприемат мерки, за да отговорят 
на изискванията на член 8, параграф 
1.
2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система, само когато:
а) кандидатът за оператор е показал, 
че отговаря на изискванията на член 
8, параграф 1, букви б)-г);
б) кандидатът за оператор е показал, 
че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
задачите му по член 9;
в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
предложен от регулаторния орган;
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г) собственикът на преносна система 
е показал способността си да 
изпълнява задълженията си по 
параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти на 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;
д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява 
задълженията си съгласно Регламент
(ЕО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни
2003 г. относно условията за достъп 
до мрежата за трансграничен обмен 
на електроенергия, включващи 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.
3. Предприятията, които са получили 
сертификат от националния 
регулаторен орган, удостоверяващ 
съответствието им с изискванията 
на член 8а и член 10, параграф 2, се 
одобряват и определят за независими 
оператори на системи от 
държавите-членки. В този случай се 
прилага процедурата за 
сертифициране по член 8б.
4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 8б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението, в срок от шест месеца по 
предложение на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори и след изслушване на 
становищата на собственика на 
преносна система и оператора на 
преносна система Комисията 
определя независим оператор на 
система за срок от 5 години. 
Собственикът на преносна система 
може по всяко време да предложи на 
регулаторния орган да определи нов 
независим оператор на система 
съгласно процедурата по член 10, 
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параграф 1.
5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването и 
управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване и 
на приходи от механизма за 
компенсиране между операторите на 
преносни мрежи в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕО) №
1228/2003, както и за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на преносната система и 
за осигуряването на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В рамките 
на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той 
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.
6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносна система е 
длъжен да:
а) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система при 
изпълнението на задълженията му, 
като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;
б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
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орган, или дава съгласието си да 
бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
системата. Регулаторният орган 
одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни;
в) осигурява покритието на 
отговорността, свързана с активите 
на мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата; 
г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е дал 
съгласието си да бъдат финансирани 
от която и да е заинтересована 
страна, включително от независимия 
оператор на системата.
7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6.

Or. en

Обосновка

The ISO option does not provide a viable alternative to ownership unbundling in light of its 
excessive regulatory cost.
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Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2003/54/ЕО
Член 10 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а Заличава се
Отделяне на собствениците на 
преносни системи
1. Когато има определен независим 
оператор на система, собствениците 
на преносни системи, които са част 
от вертикално интегрирани 
предприятия, са независими поне по 
отношение на правната си форма, 
организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса.
2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците на 
преносни системи съгласно параграф 
1:
а) лицата, отговорни за управлението 
на дружеството-собственик на 
преносната мрежа, нямат право да 
участват в дружествени структури 
на интегрираното електроенергийно 
предприятие, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на електроенергия; 
б) необходимите мерки следва да 
бъдат взети, за да се гарантира, че 
професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на дружеството-
собственик на преносната система, 
се вземат предвид по начин, 
осигуряващ способността им да 
действат независимо; 
в) собственикът на преносната 
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система въвежда програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията,в която са посочени 
взетите мерки за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването се 
контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
изпълнението на тази цел. 
Служителят или органът, отговарящ 
за спазването на горепосочената 
програма, представя на 
регулаторните органи годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки и който се публикува.
3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3."

Or. en

Обосновка

These provisions build on Article 10 and are not relevant if Article 10 is deleted.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22 в – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) да наблюдава степента на отваряне на 
пазара и конкуренцията в секторите на 

и) да наблюдава степента на отваряне на 
пазара и конкуренцията в секторите на 
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едро и на дребно, включително на 
борсите за електроенергия, да следи 
цените на електроенергията за 
домакинствата, процента на смяна на 
доставчика, процента на прекратяване 
на снабдяването и жалбите на 
домакинствата в стандартизирана 
форма, както и да следи за всякакво 
изкривяване на или ограничение на 
конкуренцията в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията, 
включително да предоставя нужната 
информация и да съобщава за 
съответните случаи на горепосочените 
органи;

едро и дребно, включително на борсите 
за електроенергия, да следи цените на 
електроенергията за домакинствата, 
процента на смяна на доставчика, 
процента на възобновяване и
прекратяване на снабдяването, таксите 
за поддръжка и жалбите на 
домакинствата в стандартизирана 
форма, както и да следи за всякакво 
нарушаване или ограничаване на 
конкуренцията, в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията, 
включително да предоставя нужната 
информация и да съобщава за 
съответните случаи на горепосочените 
органи;

Or. en

Обосновка

Empowering the authority to monitor a wider range of rates and charges is the interest of 
better consumer choice.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22 в – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенцията на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти 
на свързаните с електроенергията
универсални и обществени услуги, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

к) да осигурява, без това да засяга 
компетенцията на други национални 
регулаторни органи, в целия 
Европейски съюз, еднакви и прозрачни
високи стандарти на универсалните и 
обществени услуги за потребителите
на електроенергия, включително 
гражданите,  както и да осигурява 
защита на уязвимите клиенти и да 
гарантира ефективността на всички
определени в приложение А мерки за 
защита на потребителите;
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Or. en

Обосновка

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.

Изменениe 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2003/54/ЕО
Член 22 в – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да прилага 
стандартизиран формат за данните за 
потреблението и достъп до тези данни 
съгласно буква з) от приложение А;

м) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, 
включително относно цените и 
съответните разходи, да прилага 
стандартизиран формат за тези данни
за потреблението и бърз достъп за 
всички клиенти до тези данни съгласно 
буква з) от приложение А;

Or. en

Обосновка

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.
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