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КРАТКА ОБОСНОВКА

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the European 
Commissions proposal on the regulation establishing an Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators. This Agency should play an important role in the development and 
implementation of the 3rd Energy Package.  

This Agency must be fully independent and have full administrative and financial autonomy 
in order to serve as an important player in defending consumer and stakeholder rights.  It 
should be able to consult the market participants at an early stage, needs the power to 
coordinate and verify investments and to handle market monitoring and be able to inform on 
market distortions.

The activities of the agency should include the process of initiation, monitoring and approval 
of the proposals by European Networks of Transmission System Operators (ENTSO), which 
would allow a more regulated development of the internal market in energy, and take 
adequate measures ensuring that a high level of consumer protection is met.

The Agency must have a key role in initiation, development, validation, implementation and 
enforcement of the market and technical codes for TSOs.  Furthermore, it should be involved 
in specifying the scope and content of the European codes. The Agency should be given 
decision making powers, in order to share the responsibility with the TSOs for setting rules.
The Agency should decide together with the Commission on eventual exemptions of new 
cross-border infrastructure from unbundling requirements.

The European Parliament should be able to scrutinize performance and functioning of the 
Agency.

The European Parliament should provide its approval for the selection, renewal or dismissal 
of the Director. The Director of the agency, the Administrative Board and the Board of 
Regulators should be accountable to the European Parliament. They should be present in the 
EP, on its request.

The Administrative Board should be solely responsible for management and accounting 
issues. The number of people sitting in Administrative Board should be reduced, as the 
quantity of twelve is not justified in comparison to the Board of Regulators and the entire staff 
of the agency. The Administrative Board should be composed of only people appointed by the 
Commission.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Агенцията постоянно контролира 
пазарите за нарушения и информира 
Комисията, Европейския парламент 
и националните органи.

Or. en

Обосновка

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to 
the European institutions and national authorities.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 задължителни и 
незадължителни насоки, които да 
подпомогнат регулаторните органи и 
участниците на пазара при обмена на 
добри практики.

Or. en

Обосновка

The competences of the Agency must be strengthened in order to make it an important player 
in defending consumer and stakeholder rights.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Агенцията следва да има персонал с 
високи професионални качества. По-
специално, тя следва да се възползва 
от компетентността и опита на
служители, командировани от 
националните регулаторни органи, 
Комисията и държавите-членки. За 
служителите на Агенцията следва да се 
прилага Правилникът за длъжностните 
лица на Европейските общности, 
разпоредбите, приложими за другите 
служители на Европейските общности и 
правилата, приети съвместно от 
институциите на Европейските 
общности за целите на прилагането на 
тези разпоредби. Необходимите 
разпоредби за прилагане следва да се 
приемат от управителния съвет, 
съгласувано с Комисията.

Агенцията следва да има персонал с 
високи професионални качества, като 
прибягва само в извънредни случаи до 
служители, командировани от 
националните регулаторни органи. За 
служителите на Агенцията следва да се 
прилага Правилникът за длъжностните 
лица на Европейските общности, 
разпоредбите, приложими за другите 
служители на Европейските общности и 
правилата, приети съвместно от 
институциите на Европейските 
общности за целите на прилагането на 
тези разпоредби. Необходимите 
разпоредби за прилагане следва да се 
приемат от управителния съвет, 
съгласувано с Комисията.

Or. en

Обосновка

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish 
the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В съответствие с подходящи 
споразумения, които ще бъдат 
сключени от Общността, участието на
трети страни в работата на 
Агенцията следва да е възможно.

(18) В съответствие с подходящи 
споразумения, които ще бъдат 
сключени от Общността, 
сътрудничеството с енергийни 
регулатори от трети страни следва да е 
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възможно.

Or. en

Обосновка

It needs to be clear that third country participation is limited to cooperation projects with 
other energy regulators (not just any other foreign subject) and in any case not directly 
affecting the work of the Agency.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a.) Агенцията ще бъде изцяло 
отговорна пред Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 - буква (а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) да издава становища, предназначени 
за операторите на преносни системи;

(а) да издава становища и препоръки, 
предназначени за операторите на 
преносни системи;

Or. en



PA\709858BG.doc 7/18 PE402.532v02-00

BG

Обосновка

The decision-making competences of the Agency should be extended, in order to share the 
responsibility with the TSOs for setting rules.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 - буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да издава становища, предназначени 
за регулаторните органи;

(б) да издава становища и препоръки, 
предназначени за регулаторните органи;

Or. en

Обосновка

The decision-making competences of the Agency should be extended, in order to share the 
responsibility with the TSOs for setting rules.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Агенцията може, по молба на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива, да предоставя становище 
или препоръка на Комисията по всички 
въпроси, свързани с целта, за която тя е 
създадена.

Or. en

Обосновка

Follows from AM5 and AM6.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да даде становище 
на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи за
електроенергия съгласно член 2г, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и на Европейската мрежа 
от оператори на преносни системи за 
газ съгласно член 2г, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно 
технически или пазарни кодекси, 
проекта за работна програма и 
проекта за 10-годишен инвестиционен 
план.

3. Агенцията одобрява кодексите и 
правилата, в т.ч. 10-годишния 
инвестиционен план с цел 
гарантиране на недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно и 
сигурно функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

The Agency needs to have full powers of coordination and approval of the proposals of the 
ENTSO.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира при 
подготвянето на стратегическите 
насоки за Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи, 
въз основа на които се подготвят 
кодекси и правила (включително 
технически кодекси, инструменти за 
съвместна експлоатация на мрежата 
и планове за научноизследователска 
дейност, 10-годишен инвестиционен 
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план, в т.ч. и прогноза за 
адекватността на производството  
веднъж на всеки две години, годишна 
работна програма), както е 
предвидено в член 2в1(а) и (в) на 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 
2в1 (а) и (в) на Регламент (ЕО) № 
1775/2005, и при целесъобразност -
консултиране включително и по 
приемането на задължителни насоки. 
По собствена инициатива или по 
искане от страна на Комисията, 
Агенцията я консултира при 
подготвянето на пазарните кодекси, в 
т.ч. приемането на задължителни 
насоки.

Or. en

Обосновка

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission 
infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be 
defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or 
on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified 
in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and 
the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Агенцията извършва консултации 
на широка основа и на ранен етап с 
участниците на пазара, 
потребителите и крайните 
потребители по открит и прозрачен 
начин, по-специално с оглед на 
задачите по отношение на 
операторите на преносни мрежи.     

Or. en
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Обосновка

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the 
ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the ENTSOs, is the body 
created to act in the interest of all market participants.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Управителният съвет се състои от 
шест члена, назначени от Комисията. 
Мандатът е пет години и може да се 
подновява еднократно. Съветът се 
подлага на гласуване за одобрение от 
Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency. Therefore the Agency must be fully accountable to the Parliament

.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителния съвет се 
свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне два пъти в 

3. Заседанията на управителния съвет се 
свикват от неговия председател. 
Директорът на Агенцията участва в 
заседанията, освен ако управителният 
съвет не реши друго. Управителният 
съвет заседава поне четири пъти в 
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годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
молба на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
молба на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на управителния съвет могат, 
в съответствие с процедурния 
правилник, да бъдат подпомагани от 
съветници или експерти. Секретариатът 
на управителния съвет се осигурява от 
Агенцията. 

Or. en

Обосновка
Four meetings a year would insure a better overview of the policies managed by the Agency 
and a more regular update of its work.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с мнозинство от две-трети
от присъстващите членове.

4. Решенията на управителния съвет се 
приемат с абсолютно мнозинство от 
присъстващите членове.

Or. en

Обосновка

As the number of members of the Administrative Board should be reduced to 6 (AM16), the 
rules on voting must be clarified.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Управителният съвет може да 
бъде освободен от длъжност по 
предложение на Комисията и с 
решение, взето от Европейския 
парламент. Парламентът взима 
решението си с абсолютно 
мнозинство.

Or. en

Обосновка

Follows from AM12

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Управителният съвет носи 
отговорност единствено за въпроси, 
свързани с управлението и 
отчетността.

Or. en

Обосновка

The division of tasks between the two boards should be clearer and the Administrative Board 
should have only managerial tasks in order to really give the Agency the necessary powers to 
perform the regulatory functions in an efficient and independent manner.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Европейският парламент може да 
покани всеки член (или членове) от 
Управителния съвет да направи 
изложение пред компетентната 
комисия и да отговори на въпросите, 
поставени от членовете й.          

Or. en

Обосновка

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и двама представители на 
Комисията, които са без право на глас, 
със съвещателни функции.
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка. 

Or. en

Обосновка

Follows from AM17
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Европейският парламент може да 
покани всеки член или членове от 
съвета на регулаторите да направи 
изложение пред компетентната 
комисия и да отговори на въпросите, 
поставени от членовете й.          

Or. en

Обосновка

Follows from AM16

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпросите, поставени от нейните 
членове..

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 от избрания от 
управителния съвет кандидат ще се 
изисква да направи изявление пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпросите, поставени от нейните 
членове. Кандидатът се подлага на 
гласуване за одобрение от 
Европейския парламент.

Or. en
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Обосновка

Follows from AM17

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет информира 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на директора. 
През последния месец преди изтичането 
на неговия или нейния мандат, 
директорът може да бъде поканен да
направи изявление пред компетентния 
комитет на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
неговите членове.

5. Управителният съвет информира 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на директора. 
През последния месец преди изтичането 
на неговия или нейния мандат, 
директорът следва да направи 
изявление пред компетентния комитет 
на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
неговите членове. Удължаването на 
мандата на директора се подлага на 
гласуване за одобрение от 
Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Follows from AM17

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране 
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си с решение на управителния 
съвет след консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове. 
Европейският парламент също може 
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да отстрани от пост директора, след 
консултация със Съвета на 
регулаторите. Парламентът взима 
решението си с абсолютно 
мнозинство. 

Or. en

Обосновка

Follows from AM17

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Европейският парламент може да 
покани директора да направи 
изложение пред компетентната 
комисия и да отговори на въпросите, 
поставени от членовете й.

Or. en

Обосновка

Follows from AM17

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Европейският парламент може да 
покани всеки член или членове на 
Апелативния съвет да направи 
изложение пред компетентната 
комисия и да отговори на въпросите, 



PA\709858BG.doc 17/18 PE402.532v02-00

BG

поставени от членовете й.          

Or. en

Обосновка

Follows from AM17

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет може да приема 
разпоредби, за да позволи национални 
експерти от 
държавите-членки да бъдат 
командировани на работа в Агенцията.

4. Управителният съвет може да приема 
разпоредби, за да позволи в извънредни 
случаи национални експерти от 
държавите-членки да бъдат 
командировани на работа в Агенцията.

Or. en

Обосновка

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish 
the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Агенцията е отворена за участие на 
трети страни, които не са членки на 
Европейския съюз и които са сключили 
споразумения с Общността в този 
смисъл. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения, 
следва да бъдат направени 
договорености, в които се определят по-
специално характерът, обхватът и 
процедурните аспекти на 

28. Агенцията е отворена за 
сътрудничество с енергийни 
регулатори на трети страни, които не са 
членки на Европейския съюз и които са 
сключили споразумения с Общността в 
този смисъл. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения, 
следва да бъдат направени 
договорености, в които се определят по-
специално характерът, обхватът и 
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заангажирането на тези държави в 
работата на Агенцията, включително 
разпоредби за финансовите вноски и 
персонала.

процедурните аспекти на 
заангажирането на тези енергийни 
регулатори от трети страни, 
включително разпоредби за 
финансовите вноски и персонала.  

Or. en

Обосновка

Rephrasing. Clarification of the wording of the Article.


	709858bg.doc

