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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената директива е за изменение на Директива 2003/55/ЕО и е „относно общите 
правила за вътрешния пазар на природен газ“. Тя е част от „енергийния пакет“ 
(„Пазарите на електроенергия и газ в ЕС: трети законодателен пакет“), който 
Комисията предложи през септември 2007 г. Вашият докладчик приветства петте 
предложения в пакета и като цяло го подкрепя, тъй като той е много важен за създаване  
на истински европейски енергиен вътрешен пазар. Целите на предложенията са 
гарантиране на сигурност на доставките и поддържане на прозрачни и обвързани с 
конкурентните пазари цени в полза на всички европейски потребители. С други думи, 
целта е подпомагане и допълнително развитие на продължаващия процес на 
либерализация в Европа, който докладчикът твърдо подкрепя.

Въпреки че докладчикът приветства предложението, той е на мнение, че има място за 
още подобрения, предимно по отношение на въпросите за защита на потребителите, и 
във връзка с това предлага изменения в следните направления:

 Лесният достъп до енергия на разумни цени за всички европейски потребители е 
важен приоритет за докладчика и за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите. Следователно, мерките за защита на потребителите в сектора на 
природния газ са много важни, особено за гарантиране на лесна смяна на 
доставчика без допълнителни разходи за потребителите и осигуряване на лесен 
достъп до данните за тяхното потребление и т.н. Освен това, докладчикът 
подкрепя изискванията от 2006 г. (в Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги) и приканва държавите-членки да приложат система за 
„интелигентно отчитане“ и да гарантират, че авансовите плащания на 
потребителите са съразмерни и отразяват тяхното действително потребление на 
природен газ.

 С цел осигуряване на изпълнението на мерките за защита на потребителите, 
предвидени в Приложение А, националните регулаторни органи трябва да 
гарантират ефективно прилагане и изпълнение на тези мерки. В допълнение, 
националните регулаторни органи следва да наблюдават това изпълнение и да 
налагат санкции в случай на неспазване на правилата. Качеството на услугата 
следва да е главна цел на предприятията за природен газ. 

 Предложението на Комисията предоставя пълна независимост на регулаторния 
орган. При повечето съдебни системи в рамките на Европейския съюз един 
съдебен орган ще бъде в състояние само да провери дали регулаторът е следвал 
правилния процес при вземането на решение (маргинална проверка), но няма да 
е в състояние да се разпорежда по отношение на същността на решението. 
Докладчикът се опасява, че това би осигурило „картбланш“ на регулаторния 
орган. Това е в нарушение на общите принципи на системата на проверки и 
баланси. 

 Докладчикът е на мнение, че сигурността на доставките в полза на европейските 
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потребители може да се постигне най-добре чрез избягване на пазарна
концентрация  и гарантиране на създаването на ефективен енергиен пазар. 
Съществуват някои структурни различия в секторите на газ и електроенергия. В 
сектора на природния газ има концентрация на доставчици и дългосрочни 
договори, които уреждат доставките, и няма ликвидност надолу по веригата. 
Поради това съществува необходимост от нова търговска система и от 
придаването на задължителен характер на търговските ангажименти.

 Докладчикът твърдо подкрепя твърдението в Резолюцията относно 
перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия, приета от 
Парламента на 10 юли 2007 г., че отделянето на преноса е най-важният 
инструмент за насърчаване на инвестициите в инфраструктурни съоръжения по 
недискриминационен начин.

 Държавите-членки имат задължението да гарантират правилното прилагане и 
изпълнение на тази директива, както и прилагането на втория енергиен пакет. 
Докладчикът настоятелно приканва Комисията да наложи санкции на 
държавите-членки, които все още не са приложили втория енергиен пакет. 

 В допълнение, докладчикът подкрепя регионалното сътрудничество с цел 
осигуряване на по-задълбочена интеграция на газопроводите в Европа. Тяхното 
пренасочване трябва да става по-лесно с цел наличие на истински 
функциониращ ефективен вътрешен пазар. Държавите-членки следва да 
осигурят и наблюдават регионалното сътрудничество и да гарантират 
минимално равнище на междусистемни връзки между съседните държави-
членки. 

 В съответствие с това, трябва също така да има повече прозрачност и по-строги 
правила по отношение на съоръженията за пренос, съхранение и/или за втечнен 
природен газ, за да се улесни навлизането на нови участници на пазара на 
природен газ.

 Накрая, докладчикът приветства предложението на Комисията по отношение на 
клаузата за освобождаването за нова инфраструктура (член 22), но член 22 
следва да предвижда междусистемни връзки между държави-членки и трети 
държави. 

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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Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 8 А (ново)

(8а) С цел да се гарантира правилното 
изпълнение на изискванията за 
отделяне на собствеността, 
Комисията следва да наблюдава и 
докладва пред Европейския парламент 
за процеса на отделяне в държавите-
членки. Комисията следва също да 
налага санкции на държавите-членки, 
които не са успели да приложат 
законодателството в областта на 
енергетиката към момента на влизане 
в сила на настоящата директива. 

Обосновка

Прилагането на втория енергиен пакет показа, че Комисията следва да наблюдава по-
отблизо процеса по транспониране и датата на транспониране на тази директива от 
държавите-членки.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Сигурността на енергоснабдяването е 
основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването с газ на гражданите на ЕС. 
Функциониращите пазари на природен 
газ и по-специално мрежите и другите 
активи, свързани с газоснабдяването, са 
от основно значение за обществената 
сигурност, за конкурентоспособността на 
икономиката и за благосъстоянието на 
гражданите на Общността. Общността 

(14) Сигурността на енергоснабдяването е 
основен елемент от обществената 
сигурност и следователно е неразривно 
свързана с ефективното функциониране 
на пазара на газ в ЕС. Използването на 
мрежите е от съществено значение за 
снабдяването с газ на гражданите на ЕС. 
Функциониращите отворени пазари на 
природен газ с истински възможности 
за търговия и по-специално мрежите и 
другите активи, свързани със
снабдяването с газ, са от основно 
значение за обществената сигурност, за 
конкурентоспособността на икономиката 

                                               
1 ОВ C  , , стр..
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счита, без  това да засяга 
международните ѝ задължения, че 
секторът на системите за пренос на газ  е 
от голямо значение за нея и следователно 
съществува необходимост от 
допълнителни предпазни мерки по 
отношение на влиянието на трети 
държави, за да бъдат избегнати всякакви 
рискове за обществения ред и 
сигурността в Общността и за 
благосъстоянието на нейните граждани. 
Такива мерки са необходими по-
специално за осигуряването на 
съответствие с правилата за ефективно 
отделяне.

и за благосъстоянието на гражданите на 
Общността. Общността счита, без  това 
да засяга международните ѝ задължения, 
че секторът на системите за пренос на газ 
е от голямо значение за нея и 
следователно съществува необходимост 
от допълнителни предпазни мерки по 
отношение на влиянието на трети 
държави, за да бъдат избегнати всякакви 
рискове за обществения ред и 
сигурността в Общността и за 
благосъстоянието на нейните граждани. 
Такива мерки са необходими по-
специално за осигуряването на 
съответствие с правилата за ефективно 
отделяне.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

(15) Необходимо е да бъде гарантирана 
независимостта на операторите на 
системи за съхранение, за да бъде 
подобрен достъпът на трети страни до 
съоръженията за съхранение, които са
необходими по технически и/или 
икономически съображения, за 
осигуряването на ефективен достъп до 
системата за доставките за клиентите. 
Затова е целесъобразно съоръженията за 
съхранение да бъдат експлоатирани от 
юридически отделени лица, които имат 
ефективни права за вземане на решения 
по отношение на активите, необходими за 
поддръжката, експлоатацията и 
развитието на горепосочените 
съоръжения. Необходимо е също така да 
бъде повишена прозрачността по 
отношение на съоръженията за 
съхранение, които се предлагат на трети 
страни, чрез вменяването на 
задължението държавите-членки да 
определят и публикуват 
недискриминационна и ясна рамка, 
определяща подходящия регулаторен 
режим, приложим към съоръженията за 
съхранение.

(15) Необходимо е да бъде гарантирана 
независимостта на операторите на 
системи за съхранение, за да бъде 
подобрен достъпът на трети страни до 
съоръженията за съхранение, които са 
необходими по технически и/или 
икономически съображения, за 
осигуряването на ефективен достъп до 
системата за доставките за клиентите. 
Затова е целесъобразно съоръженията за 
съхранение да бъдат експлоатирани от 
юридически отделени лица, които имат 
ефективни права за вземане на решения 
по отношение на активите, необходими за 
поддръжката, експлоатацията и 
развитието на горепосочените 
съоръжения. Необходимо е също така 
прозрачността да бъде повишена 
ефективно по отношение на 
съоръженията за съхранение, които се 
предлагат на трети страни, чрез 
вменяването на задължението държавите-
членки да определят и публикуват 
недискриминационна и ясна рамка, 
определяща подходящия регулаторен 
режим, приложим към съоръженията за 
съхранение.
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Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до клиентите 
на дребно. Обхватът на дискриминацията 
по отношение на достъпа на трети страни 
и на инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, тъй като  
на равнище разпределение 
претоварването и влиянието на 
свързаните с производството интереси 
обикновено са по-слаби, отколкото на 
равнище пренос. Освен това 
функционалното отделяне на операторите 
на разпределителни системи съгласно 
Директива 2003/55/ЕО е задължително 
едва от 1 юли 2007 г. и въздействието му 
върху вътрешния пазар тепърва ще бъде 
оценявано. Действащите правила за 
юридическо и функционално отделяне 
могат да доведат до ефективно отделяне 
при условие, че бъдат по-ясно 
определени и правилно прилагани, а 
спазването им — стриктно контролирано. 
За да бъдат създадени условия на 
равнопоставеност на пазара на дребно, 
дейностите на операторите на 
разпределителни системи следва да бъдат 
под надзор, за да не им се дава 
възможност да се възползват от 
вертикалната си интеграция по 
отношение на конкурентната  си позиция 
на пазара, особено по отношение на 
дребните вътрешни и външни клиенти. 

(16) Недискриминационният достъп до 
разпределителната мрежа определя 
достъпа надолу по веригата до клиентите 
на дребно. Обхватът на дискриминацията 
по отношение на достъпа на трети страни 
и на инвестициите все пак е от по-малко 
значение на равнище разпределение 
отколкото на равнище пренос, тъй като на 
равнище разпределение претоварването и 
влиянието на свързаните с 
производството интереси обикновено са 
по-слаби, отколкото на равнище пренос. 
Освен това функционалното отделяне на 
операторите на разпределителни системи 
съгласно Директива 2003/55/ЕО е 
задължително едва от 1 юли 2007 г. и 
въздействието му върху вътрешния пазар 
тепърва ще бъде оценявано. Действащите 
правила за юридическо и функционално 
отделяне могат да доведат до ефективно 
отделяне при условие, че бъдат по-ясно 
определени и правилно прилагани, а 
спазването им — стриктно контролирано. 
За да бъдат създадени условия на 
равнопоставеност на пазара на дребно и 
за да бъде създаден истински пазар, 
дейностите на операторите на 
разпределителни системи следва да бъдат 
под надзор, за да не им се дава 
възможност да се възползват от 
вертикалната си интеграция по 
отношение на конкурентната си позиция 
на пазара, особено по отношение на 
дребните вътрешни и външни клиенти. 

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 21 А (ново)

(21а) Липсата на структурна 
гъвкавост на пазара на природен газ, 
която произтича от концентрацията 
на доставчици, дългосрочните 
договори, които уреждат доставките, 
и липсата на ликвидност надолу по 
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веригата води до прикрита ценова 
структура. С цел придаване на яснота 
на структурата на разходите е 
необходима по-голяма прозрачност в 
ценообразуването и търговският 
ангажимент следва да бъде 
задължителен.

Обосновка

За улесняване на достъпа до пазара за нови и по-малки предприятия за природен газ и 
за наличие на повече прозрачност на цените и на пазара на природен газ.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 23

(23) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални 
стандарти, които произтичат от тях, 
трябва да бъдат още по-строги, за да 
се гарантира възможността за всички 
потребители 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 следва да имат и 
правото да бъдат надлежно 
информирани относно консумираната 
от тях енергия. Редовното
предоставяне на информация относно 
разходите за енергия ще създаде 
стимули за спестяване на енергия, тъй 
като ще предостави на потребителите 
възможност за пряка обратна връзка 
относно ефекта от инвестициите в 
енергийна ефективност и промяна на 
поведението. 

(23) Изискванията за обществените 
услуги и общите минимални стандарти, 
които произтичат от тях, трябва да бъдат 
още по-строги, за да се гарантира 
възможността за всички потребители 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 следва да 
имат и правото да бъдат надлежно 
информирани относно консумираната от 
тях енергия и авансовите плащания 
следва да са съразмерни и да отразяват 
действителното потребление на 
природен газ. Редовното предоставяне на 
информация относно разходите за 
енергия ще създаде стимули за 
спестяване на енергия, тъй като ще 
предостави на потребителите възможност 
за  пряка обратна връзка относно ефекта 
от инвестициите в енергийна ефективност 
и промяна на поведението. 
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Обосновка

Потребителите заплащат своя природен газ предварително, напр. всеки месец. Често 
това авансово плащане не отразява действителното потребление на клиента. 
Вследствие на това енергийните дружества получават безлихвен заем от 
потребителите. С новите технологии – като интелигентното отчитане –
енергийните дружества могат да изискват по-съразмерни авансови плащания.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 23 А (ново)

(23а) Държавите-членки следва да 
гарантират съответното осигуряване 
на индивидуални уреди за отчитане 
(интелигентно отчитане), както е 
предвидено в Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги и за 
отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета1, с цел предоставяне на точна 
информация на клиентите за 
потреблението на енергия и 
осигуряване на ефикасност за крайните 
потребители.
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.

Обосновка

Уредите за интелигентно отчитане предоставят на потребителите по-добра 
представа за тяхното действително потребление на природен газ и така допринасят 
за по-обмислена употреба на природен газ.

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 24

(24) С цел да бъде повишена сигурността 
на доставките, като едновременно с това 
се поддържа духът на солидарност между 
държавите-членки, по-специално при 
криза в енергоснабдяването, е важно да 
бъде осигурена рамка за регионални 
споразумения за солидарност.

(24) С цел да бъде повишена сигурността 
на доставките, като едновременно с това 
се поддържа духът на солидарност между 
държавите-членки, по-специално при 
криза в енергоснабдяването, е важно да 
бъде осигурена ефективна рамка за 
регионални споразумения за солидарност.
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Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 25

(25) Предвид създаването на вътрешен 
пазар на природен газ, държавите-членки 
следва да насърчават интеграцията на 
националните си пазари и 
сътрудничеството между операторите на 
мрежи на европейско и регионално 
равнище.

(25) Предвид създаването на вътрешен 
пазар на природен газ, държавите-членки 
следва да гарантират и наблюдават
интеграцията на националните си пазари 
и сътрудничеството между операторите 
на мрежи на европейско и регионално 
равнище.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 5а, параграф 3 (Директива 2003/55/ЕО)

3. Комисията бива информирана относно 
горепосоченото сътрудничество. 

3. Комисията бива информирана относно 
горепосоченото сътрудничество, 
наблюдава го и докладва пред 
Европейския парламент.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4

Член 5б (Директива 2003/55/ЕО)

Държавите-членки сътрудничат помежду 
си с цел интегриране на националните си 
пазари най-малко на регионално 
равнище. По-специално държавите-
членки насърчават сътрудничеството 
между операторите на мрежи на 
регионално равнище и стимулират
съгласуването на техните законодателни 
и регулаторни рамки. Географската 
територия, обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за 
географски територии съгласно член 2з, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005.“

Държавите-членки сътрудничат помежду 
си с цел интегриране на националните си 
пазари най-малко на регионално 
равнище. По-специално държавите-
членки насърчават сътрудничеството 
между операторите на мрежи на 
регионално равнище и гарантират
съгласуването на техните законодателни 
и регулаторни рамки. Освен това, 
държавите-членки гарантират 
минимално равнище на 
междусистемни връзки между 
съседните държави-членки.
Географската територия, обхваната от 
регионалните сътрудничества, 
съответства на определението на 
Комисията за географски територии 
съгласно член 2з, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1775/2005.“
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Обосновка

За създаване на истински вътрешен пазар на газ трябва да има достатъчно 
междусистемни връзки между държавите-членки. Повече междусистемни връзки 
също така ще повишат допълнително сигурността на доставките.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 8, параграф 1, буква а) (Директива 2003/55/ЕО)

(а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ при спазване на екологичните 
изисквания, както и да стимулира 
енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на енергия 
от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродните 
технологии.

(а) да експлоатира, поддържа и развива 
при икономически приемливи условия 
сигурни, надеждни и ефективни 
съоръжения за пренос, съхранение и/или 
ВПГ за осигуряване на отворен пазар за 
нови участници при спазване на 
екологичните изисквания, както и да 
стимулира енергийната ефективност, 
научноизследователската и 
иновационната дейност, особено с оглед 
да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на енергия 
от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродните 
технологии.

Обосновка

Достъпът до пазара за по-малки и нови дружества следва да бъде гарантиран.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6 А (нова)

Член 8а (нов) (Директива 2003/55/ЕО)

(6а) Добавя се следният член:
„Член 8а
Държавите-членки поотделно или 
заедно гарантират, че минимум 20% 
от общия природен газ, търгуван на 
едро, измерен на национално равнище,
се търгува при прозрачен обмен. 
Държавите-членки трябва да 
гарантират, че всички пазарни 
оператори подлежат равностойно на 
това задължение.“
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Обосновка

С цел улесняване на достъпа до пазара за нови и по-малки предприятия за природен газ 
и за наличие на повече прозрачност на пазара на природен газ и на цените.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13

Член 22, параграф 3, алинея 1 (Директива 2003/55/ЕО) 

3. Регулаторният орган, посочен в глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 
взима решение за освобождаването, 
посочено в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член.

3. Регулаторният орган, посочен в глава 
VІа, следва, за всеки отделен случай, да 
взима решение за освобождаването, 
посочено в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от една държава-
членка, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24 б, буква а) (Директива 2003/55/ЕО)

(а) насърчаването, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, с 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, сигурен и 
устойчив от екологична гледна точка 
вътрешен пазар на газ в рамките на 
Общността, както и на ефективното 
отваряне на пазара за всички потребители 
и доставчици в Общността;

(а) насърчаването, в тясно 
взаимодействие с Агенцията, с 
регулаторните органи на другите 
държави-членки и Комисията, на 
развитието на конкурентен, прозрачен, 
сигурен и устойчив от екологична гледна 
точка вътрешен пазар на газ в рамките на 
Общността, както и на ефективното 
отваряне на пазара за всички потребители 
и доставчици в Общността;

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24 б, буква б) (Директива 2003/55/ЕО) 

(б) развитието на конкурентни и добре 
функциониращи регионални пазари в 
рамките на Общността за постигане на 
целта, посочена в буква а);

(б) развитието на конкурентни и добре и 
ефективно функциониращи регионални 
пазари в рамките на Общността за 
постигане на целта, посочена в буква а);
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Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24 б, буква г) (Директива 2003/55/ЕО) 

(г) осигуряване на развитието на сигурни, 
надеждни и ефективни системи, 
повишаване на енергийната ефективност, 
адекватността на системите и 
научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновационни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници и 
нисковъглеродни технологии както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план;

(г) осигуряване на развитието на сигурни, 
прозрачни, надеждни и ефективни 
системи, повишаване на енергийната 
ефективност, адекватността на системите 
и научноизследователската и 
иновационната дейност за задоволяване 
на търсенето и развитието на 
иновационни технологии за производство 
на енергия от възобновяеми източници и 
нисковъглеродни технологии както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план;

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24 в, параграф 1, буква и) (Директива 2003/55/ЕО) 

(и) да наблюдава степента на отваряне на 
пазара и конкуренцията в секторите на 
едро и на дребно, включително на 
борсите за природен газ, да следи цените 
на газа 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 или ограничаване на 
конкуренцията в сътрудничество с 
органите за защита на конкуренцията, 
включително да предоставя 
необходимата информация и да съобщава 
за съответните случаи на горепосочените 
органи;

(и) да наблюдава степента на ефективно 
отваряне на пазара и конкуренцията в 
секторите на едро и на дребно, 
включително на борсите за природен газ, 
да следи цените на газа за домакинствата, 
процента на смяна на доставчика, 
условията за съразмерни авансови 
плащания, отразяващи 
действителното потребление, 
процента на прекратяване на 
снабдяването и жалбите на 
домакинствата в стандартизирана форма, 
както и да следи за всякакво изкривяване 
или ограничаване на конкуренцията в 
сътрудничество с органите за защита на 
конкуренцията, включително да 
предоставя необходимата информация и 
да съобщава за съответните случаи на 
горепосочените органи; 

Обосновка

 Потребителите заплащат своя природен газ предварително всеки месец. Често това 
авансово плащане не отразява действителното потребление на клиента. Вследствие 
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на това енергийните дружества получават безлихвен заем от потребителите. С 
новите технологии – като интелигентното отчитане – енергийните дружества 
могат да изискват по-съразмерни предварителни плащания.

Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24в, параграф 1, буква л) (Директива 2003/55/ЕО)

(л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти на 
свързаните с природния газ обществени 
услуги, да осигурява защита на клиенти в 
уязвимо положение и да гарантира 
ефективността на определените в 
Приложение А мерки за защита на 
потребителите;

(л) да осигурява, без това да засяга 
компетенциите на други национални 
регулаторни органи, високи стандарти на 
свързаните с природния газ обществени 
услуги, да осигурява защита на клиенти в 
уязвимо положение и да гарантира 
ефективността на определените в 
Приложение А мерки за защита на 
потребителите и тяхното правилно 
прилагане в полза на потребителите и 
санкционирането на предприятията за 
доставка в случай на неспазване на 
правилата;

Обосновка

Регулаторните органи следва не само да гарантират, че мерките за защита на 
потребителите са ефективни, но също и че се прилагат.

Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24в, параграф 1, буква н) (Директива 2003/55/ЕО)

(н) 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;

(н) да осигурява достъп до данните за 
потреблението на клиентите, да прилага 
лесноразбираем стандартизиран формат 
за данните за потреблението, съразмерни 
авансови плащания, които отразяват 
действителното потребление, и достъп 
до (заличаване) данни съгласно буква з) 
от Приложение А;
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Обосновка

Потребителите заплащат своя природен газ предварително, напр. всеки месец. Често 
това авансово плащане не отразява действителното потребление на клиента. 
Вследствие на това енергийните дружества получават безлихвен заем от 
потребителите. С новите технологии – като интелигентното отчитане –
енергийните дружества могат да изискват по-съразмерни авансови плащания.

Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24в, параграф 3, буква б) (Директива 2003/55/ЕО)

(б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и при липса на нарушения 
на правилата за защита на 
конкуренцията да взема решения за 
предприемане на всякакви подходящи,
необходими и пропорционални мерки за 
стимулиране на ефективната 
конкуренция и за гарантиране на 
правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
права за доставки на газ;

(б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на пазарите на 
природен газ и да взема решения, въз 
основа на такива проучвания и в 
рамките на съответните мандати 
съгласно националното 
законодателство, за предприемане на 
всякакви необходими и подходящи
мерки за гарантиране на съгласуваност 
със задълженията по тази директива 
или решенията на регулаторния орган 
или на Агенцията;

Обосновка

Решението на регулаторния орган за предприемане на посочените мерки следва да се 
основава на резултатите от гореспоменатите проучвания, извършени в 
сътрудничество с националния орган за защита на конкуренцията. Освен това, 
втората част на изменението е необходима, тъй като при повечето съдебни системи 
в рамките на Европейския съюз, един съдебен орган ще е в състояние само да провери 
дали регулаторът е следвал правилния процес при взимането на решение (маргинална 
проверка), но няма да е в състояние да се разпорежда по отношение на същността на 
решението. Необходима е система на проверки и баланси.

Изменение 22
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 24в, параграф 9 (Директива 2003/55/ЕО)

9. Държавите-членки са длъжни да 
създадат подходящи и ефективни 
механизми за регулиране, контрол и 
прозрачност, за да се избегне злоупотреба 

9. Държавите-членки са длъжни да 
създадат подходящи и ефективни
механизми за регулиране, контрол и 
прозрачност, за да се гарантира 
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с доминиращо положение, особено във 
вреда на потребителите, и всякакво 
хищническо поведение. Тези механизми 
следва да вземат под внимание 
разпоредбите на Договора и по-
специално член 82 от него.

истински отворен пазар на природен 
газ и да се избегне злоупотреба с 
доминиращо положение, особено във 
вреда на потребителите, и всякакво 
хищническо поведение. Тези механизми 
следва да вземат под внимание  
разпоредбите на Договора и по-
специално член 82 от него.

Изменение 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 17

Приложение А, буква з) (Директива 2003/55/ЕО)

(з) имат на разположение данните за 
потреблението и имат право, по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи, да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 
доставка. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на предприятието. 
Държавите-членки определят формата
на данните и процедурата, по която 
доставчиците и потребителите получават 
достъп до тях. За тази услуга не може да 
се начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

(з) имат на разположение данните за 
потреблението и имат право, по изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи, да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 
доставка. Страната, отговаряща за 
управлението на данните, е длъжна да 
предостави тези данни на предприятието. 
Държавите-членки определят 
лесноразбираема форма на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават лесен достъп до 
тях. За тази услуга не може да се 
начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 17

Приложение А, буква з а) (нова) (Директива 2003/55/ЕО)

(за) плащат авансово само съразмерна 
сума, която отразява действителното 
потребление. 

Изменение 25
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 17

Приложение А, буква и) (Директива 2003/55/ЕО)

(и) надлежно биват информирани всеки 
месец за действителното потребление и 
разходи за газ. За тази услуга не може да 
се начисляват допълнителни разходи на 
потребителите.

(и) надлежно биват информирани всеки 
месец за действителното потребление и 
разходи за газ и разполагат с лесен 
достъп до тази информация (в течение 
на месеца). За тази услуга не може да се 
начисляват допълнителни разходи на 
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потребителите.

Изменение 26
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 17

Приложение А, буква й) (Директива 2003/55/ЕО)

(й) могат да сменят своя доставчик по 
всяко време на годината, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват не 
по-късно от един месец след последната 
доставка от предишния доставчик.

(й) могат да сменят своя доставчик по 
всяко време на годината без 
допълнителни разходи, като 
отношенията на даден клиент с 
предишния доставчик се прекратяват не 
по-късно от един месец след последната 
доставка от предишния доставчик. 
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