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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.



PR\706843BG.doc 3/34 PE400.700v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .4

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................30



PE400.700v01-00 4/34 PR\706843BG.doc

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар
на природен газ
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0529),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2, член 55 и член 95 от 
Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията 
(C6-0317/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б
Член 2 – точка 36 – алинея втора (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

“С цел да се избегне всякакво 
съмнение, поддържането на 
дългосрочен договор за транспорт от 
страна на предприятие, което има 
участие в производтството или 
доставката, няма да означава само по 
себе си контрол върху преносна 
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система. 

Or. en

Обосновка

The amendment seeks to exclude from the concept of ‘control’ any long-term contracts 
concerning supply or production, since it is deemed necessary to protect such 
multi-annual contracts that are typical of the gas sector and not of the electricity sector. 

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 3, параграф 3 се заменя от 
следното:
"3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за да 
гарантират, че всички битови 
потребители и малки предприятия 
имат възможност да използват 
универсална услуга, и по-специално 
правото да получават газ с определено 
качество при достъпни, лесно 
сравними, прозрачни и 
недискриминационни цени, както и 
правото на избор, справедливост, 
представителство и обезщетение. Те 
гарантират, че качеството на 
услугата е приоритетна отговорност 
на предприятията за природен газ. 
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за да защитят 
крайните потребители и да 
гарантират високи нива на защита 
на потребителите, и по-специално
гарантират, че съществуват 
адекватни предпазни мерки за защита 
на уязвимите потребители, 
включително и такива, които да им 
помогнат да избегнат прекратяване 
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на снабдяването. В това отношение
те имат право да предприемат 
необходимите мерки, за да защитят 
потребителите в отдалечените 
региони, свързани с газовите системи,
и енергоемките предприятия, както е 
дефинирано в член 17, параграф 1, 
точка от Директива 2003/96/ЕО на 
Съвета от 27 октомври 2003 г. 
относно преструктурирането на 
правната рамка на Общността за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електрическата енергия1. 
Държавите-членки могат да посочат
доставчик от последна инстанция за 
потребители, свързани към газовата 
мрежа. Те гарантират висока степен 
на защита на потребителите, 
особено що се отнася до 
прозрачността на общите договорни 
условия и положения, общата 
информация и начините за уреждане 
на спорове. Държавите-членки 
гарантират, че клиентите, 
отговарящи на изискванията, могат 
да преминат към нов доставчик. По 
отношение поне на битовите 
потребители, тези мерки включват 
мерките, посочени в приложение А 
към настоящата директива.
_______________ 
1 ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51".

Or. en

Обосновка

It is important for companies to provide an adequate quality of service when they are 
fulfilling obligations relating to consumer protection and public service. Consumers must, 
moreover, be ensured supply also in remote areas and in the case of businesses with high 
energy consumption.
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 3, параграф 4 се заменя 
както следва: 
"4. Държавите-членки прилагат 
необходимите мерки, за да постигнат 
целите на социалното и 
икономическото сближаване, 
опазването на околната среда, което 
може да включва средства за борба с 
изменението на климата, както и 
сигурност на доставките. Тези мерки 
могат да включват, по-конкретно, 
осигуряване на подходящи 
икономически стимули като 
използват, когато е целесъобразно, 
всички съществуващи средства на 
национално равнище и на равнище на 
Общността за поддръжката и 
изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура, 
включително капацитет за 
междусистемни връзки. Държавите-
членки имат право, като зачитат
изцяло Договора за ЕО, да насърчават 
дългосрочните споразумения между 
потребителите и предприятията за 
доставка, които допринасят за 
повишаване на производството и 
разпределението на природния газ, 
като същевременно предоставят на 
потребителите справедлива част от 
получените изгоди, при условие че 
такива договори могат да допринасят 
за едно оптимално ниво на 
инвестициите в сектора."

Or. en
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Обосновка

The existence of multi-annual contracts in the gas sector, in the light of the new Treaty, must 
not harm the final consumer.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/EО
Член 5 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията бива информирана
относно горепосоченото 
сътрудничество.

3. Комисията и държавите-членки 
биват информирани относно 
горепосоченото сътрудничество

Or. it

Обосновка

In the context of regional solidarity it is important for the Commission to act in agreement 
with the Member States.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/EО
Член 5 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки
относно сътрудничество за
регионална солидарност. 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
30, параграф 3.

заличава се

Or. en



PR\706843BG.doc 9/34 PE400.700v01-00

BG

Обосновка

These measures exceed the scope of comitology. The issue is neither a simple implementation 
measure, nor does it concern "non-essential elements". It is the role of the Commission to 
develop the appropriate regulatory framework concerning regional solidarity cooperation 
under the adequate decision-making procedure.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2003/55/EО
Член 5 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 синхронизирането на
законодателните и регулаторните им
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, по-
конкретно чрез насърчаване на 
операторите на преносни системи да 
създават абонатни станции за 
единични потребители, които да 
функционират на териториите на 
няколко държави-членки, и
стимулират синхронизирането на
законодателните и регулаторните им
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."

Or. en

Обосновка

It is important to give long-term objectives to make the regional cooperation more 
operational and to ensure technical convergence, in coordination with the provisions of the 
Regulation 1775/2005.
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Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6 а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 8, параграф 2 се заменя 
както следва:
"2. Правилата, приети от 
операторите на преносни системи с 
цел осигуряване на баланс на 
газопреносната система, са 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни, включително 
правилата за таксуване на 
потребителите на техните мрежи
при наличие на енергиен дисбаланс. 
Условията и положенията, 
включително правилата и тарифите 
за предоставяне на такива услуги от 
страна на операторите на преносни 
системи, се установяват 
посредством методика, съвместима с 
член 25, параграф 2, по
недискриминационен и икономически 
целесъобразен начин и се 
оповестяват. Операторите на 
преносни системи оповестяват 
мярката, която предприемат с цел 
балансиране на газопреносната 
система, както и направените 
разходи и генерираните приходи в 
резултат на подобни мерки.”

Or. en

Обосновка

Transmission system operators might decide to publish also the data concerning the 
balancing of the system, thereby giving customers greater knowledge of how energy prices 
are established.
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 б (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Към член 8 се добавя следния 
параграф:
"4a. Операторите на преносни 
системи изграждат достатъчен 
междусистемен капацитет между 
своите преносни инфраструктури, за 
да отговорят изцяло на разумното 
търсене на капацитет, така както е 
определено в процедурата за 
извършване на оценки и определяне на 
мощности („open season procedurе”).

Or. en

Обосновка

The tasks of TSOs need to be strengthened to ensure that use of existing capacity is maximized 
on a non-discriminatory basis and new infrastructure is built where there is a market 
demand. These changes are essential for the integration of the European energy market.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 в (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 8 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) В член 8 се добавя следния 
параграф:
"4б. Операторите на преносни 
системи увеличават в максимална 
степен капацитета за пренос, 
предлаган на пазара, а при 
разпределението и прекъсването на 
капацитета от двете страни на 
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националните граници не
дискриминират доставчиците в или 
извън техните страни на произход."

Or. en

Обосновка

The tasks of TSOs need to be strengthened to ensure that use of existing capacity is maximized 
on a non-discriminatory basis and new infrastructure is built where there is a market 
demand. These changes are essential for the integration of the European energy market.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква в
Директива 2003/55/EО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема насоки за
гарантиране на пълно и ефективно
съответствие на оператора на
разпределителна система с изискванията
на параграф 2 по отношение на пълната
независимост на оператора на
разпределителна система, липсата на
дискриминационно поведение и
невъзможността дейностите по доставка
на вертикално интегрираното
предприятие да получат несправедливо
предимство благодарение на
вертикалната си интеграция. 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 30, параграф 3."

4. Комисията може да приема насоки за 
определяне на процедурни изисквания 
за гарантиране на пълно и ефективно 
съответствие на оператора на 
разпределителна система с изискванията 
на параграф 2 по отношение на пълната 
независимост на оператора на 
разпределителна система, липсата на 
дискриминационно поведение и 
невъзможността дейностите по доставка 
на вертикално интегрираното 
предприятие да получат несправедливо 
предимство благодарение на 
вертикалната си интеграция. 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 30, параграф 3."

Or. en

Обосновка

The scope of the comitology process is too broadly defined.
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Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 11 а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В член 19, параграф 1 се заменя 
както следва:
"1. Държавите-членки прилагат 
процедурата за регулиран достъп при 
организирането на достъпа до
съоръженията за съхранение или 
временно съхранение, когато това е 
необходимо по технически и/или
икономически причини за осигуряване
на ефективен достъп до системата
за доставка на клиентите, както и 
при организирането на достъпа до
спомагателни услуги. Тази процедура 
функционира в съответствие с 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии."

Or. en

Обосновка
Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be preferred.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

"Държавите-членки определят и "Държавите-членки определят и 
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публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища е 
технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите. Държавите-
членки правят обществено достояние 
или задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение или временно съхранение 
се предлагат съгласно различните 
процедури, посочени в параграфи 3 и 4.

публикуват критериите, съгласно които 
се установява дали достъпът до 
хранилищата и временните хранилища е 
технически и/или икономически 
необходим за осигуряването на 
ефективен достъп до системата за 
доставка на клиентите. Държавите-
членки правят обществено достояние 
или задължават операторите на 
преносни системи и на системи за 
съхранение да направят обществено 
достояние данните относно това, кои 
съоръжения (или части от съоръжения) 
за съхранение или временно съхранение 
се предлагат."

Or. en

Обосновка

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be preferred.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12 а (нова)
Директива 2003/55/EО
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Член 19 параграф 3 се заличава.

Or. en

Обосновка

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be preferred.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 5 
и 6, при следните условия:

1. Големите нови газови 
инфраструктурни съоръжения, 
например междусистемните връзки на 
държавите-членки и съоръженията за 
ВПГ и за съхранение, при искане може 
за ограничен период от време да бъдат 
освободени от разпоредбите на членове 
7, 9, 18, 19 и 20 и член 24в, параграфи 4, 
5 и 6, при следните условия:

Or. en

Обосновка

It needs to be clarified what kind of infrastructure may be exempted whilst at the same time 
specifying that the Agency is responsible where the exemption granted involves more than two 
Member States.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган, посочен глава
VІа, може, за всеки отделен случай, да
взема решение за освобождаването, 
споменато 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 глава 
VІа, може, за всеки отделен случай, да 
взема решение за освобождаването, 
споменато в параграфи 1 и 2. Когато 
съответните инфраструктурни 
съоръжения са разположени на 
територията на повече от две държави-
членки, Агенцията поема задачите, 
възложени на регулаторния орган 
съгласно настоящия член.
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Or. en

Обосновка

It needs to be clarified what kind of infrastructure may be exempted whilst at the same time 
specifying that the Agency is responsible where the exemption granted involves more than two 
Member States.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 3 – алинея четвърта

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение за
освобождаване, регулаторният орган
определя правилата и механизмите за
управление и разпределение на
капацитета. Горепосочените правила 
изискват всички потенциални 
ползватели на инфраструктурата да 
бъдат поканени да изявят интерес 
към договарянето на капацитет 
преди извършването на разпределение 
на капацитета на новото 
инфраструктурно съоръжение, 
включително за собствени нужди.
Регулаторният орган изисква 
правилата за управление на 
претоварването да включват 
задължението неизползваният 
капацитет да бъде предлаган на 
пазара, а ползвателите на 
съоръжението да имат право да 
търгуват договорения си капацитет 
на вторичния пазар. При оценката си 
на критериите, посочени в параграф 
1, букви а), б) и д) от настоящия член, 
регулаторният орган взема предвид 
резултатите от посочената по-горе 
процедура за разпределение на 
капацитет.

При вземането на решение за 
освобождаване, регулаторният орган
определя правилата и механизмите за
управление и разпределение на
капацитета доколкото това не 
възпрепятства изпълнението на 
дългосрочните договори.
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Or. en

Обосновка

It needs to be clarified what kind of infrastructure may be exempted whilst at the same time 
specifying that the Agency is responsible where the exemption granted involves more than two 
Member States. The granting of an exemption, moreover, must not prevent long-term 
contracts from being drawn up. 

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 – алинея четвърта

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на Комисията на 
решението за освобождаване губи 
силата си две години след приемането
му, ако в рамките на този период все
още не е започнало изграждането на
инфраструктурното съоръжение, и пет
години след приемането му, ако в
рамките на този период съоръжението
не е станало действащо.

Регулаторният орган може да 
извърши оценка на необходимостта 
от преразглеждане на решението за 
освобождаване две години след 
приемането му, ако в рамките на този
период все още не е започнало
изграждането на инфраструктурното
съоръжение, и пет години след
приемането му, ако в рамките на този
период съоръжението не е станало
действащо, или в по-късен момент, 
който счита за подходящ.

Or. en

Обосновка

The regulatory authority could decide to assess the need to renew the exemption decision for 
a period longer than that which was established, or to change the time-limit regarding the 
effect of the exemption itself.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2003/55/EО
Член 22 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Дерогациите, посочени в параграф 
1, се прилагат автоматично към 
дерогациите, предоставени по силата 
на настоящия член на датата на 
влизане в сила на Директива .../.../ЕО
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... за изменение на
Директива 2003/55/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ1.
______________ 
1 ОВ L ...

Or. en

Обосновка

With this amendment new investments are not discriminated against.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя един 
единствен национален регулаторен 
орган.

1. Всяка държава-членка определя един 
единствен национален регулаторен 
орган за електроенергия и природен 
газ.

Or. en

Обосновка

It is better to avoid confusion considering the representative duty of this body in the Agency.
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Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 а – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) ръководителите му са назначени за
за определен мандат, който е не по-
малък от пет години и не може да бъде 
подновяван, и могат да бъдат 
освобождавани от служба по време на 
мандата си, само ако вече не отговарят 
на условията по настоящия член или 
при виновно извършено тежко 
нарушение.

(б) ръководителите му са назначени за
за определен мандат, който е не по-
малък от пет години и може да бъде
подновяван само веднъж, и могат да
бъдат освобождавани от служба по
време на мандата си, само ако вече не
отговарят на условията по настоящия
член или при виновно извършено тежко
нарушение.

Or. en

Обосновка

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 б –буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) осигуряване на защита на 
потребителите, в сътрудничество 
със съответните национални органи, 
основана на качество на услугите, 
достъп до надеждна и ясна 
информация и ефективно право на 
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обжалване.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 
преразглежда правилата за сигурност и 
надеждност на мрежата;

(ж) да следи за сигурността и
надеждността на мрежата, да определя 
стандарти и изисквания за 
качеството на услугите и доставките
и да преразглежда достигнатото 
качество на услугите и доставките,
правилата за сигурност и надеждност на
мрежата;

Or. en

Обосновка

Some national regulatory authorities already have this duty to monitor the functioning of the 
natural gas market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will see 
then, a real benefit from more consistent and transparent regulation.
It is also appropriate to ensure that national regulatory authorities responsible for setting or 
approving the tariffs will be also responsible for setting the underlying methodologies to set 
transmission and distribution tariff to have a more stable and transparent regulatory 
framework

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

(к) да следи и преразглежда условията 
за достъп до хранилища, временни 

(к) да следи условията за достъп до 
хранилища, временни хранилища и 
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хранилища и други спомагателни 
услуги съгласно член 19;

други спомагателни услуги съгласно 
член 19;

Or. en

Обосновка

The difference between “monitoring” and “reviewing” is unclear and the reference to 
"reviewing” tends to create a legal basis for specific new ex ante powers on storage, linepack 
and other ancillary services. 

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 уязвимите клиенти 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, ефективно 
отваряне на пазара за природен газ и
право на избор за клиентите, да 
осигурява защита на уязвимите клиенти 
и да гарантира ефективността на 
определените в приложение А мерки за 
защита на потребителите;

Or. en

Обосновка

It is very important to achieve an effective opening of the gas market for all participants.
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

(м) да публикува поне веднъж годишно 
препоръки относно съответствието на 
тарифите за доставка с разпоредбите на 
член 3;

(м) да публикува поне веднъж годишно
препоръки относно съответствието на
тарифите за доставка с 
действителното развитие на пазара 
и с разпоредбите на член 3;

Or. en

Обосновка

It is very important to achieve an effective opening of the gas market for all participants.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 ефективен и равен
достъп до данните за потреблението на
клиентите за всички участници на 
пазара, да прилага стандартизиран
формат за данните за потреблението и
достъп до тези данни съгласно буква з) 
от приложение А;

Or. en

Обосновка

It is very important to achieve an effective opening of the gas market for all participants.
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Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

(п) да следи за правилното прилагане на 
критериите и да определя дали дадено 
съоръжение попада в обхвата на 
разпоредбите на член 19, параграф 3 
или 4.

(п) да следи за правилното прилагане на
критериите, въз основа на които може 
да бъде определено дали достъпът до 
съоръженията за съхранение или 
временно съхранение е технически 
и/или икономически необходим за
осигуряването на ефективен достъп 
до системата за доставки за 
клиентите.

Or. en

Обосновка

Consistency with new provisions of article 19 paragraph 1 of the current proposal.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 

(б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията, при същевременно 
зачитане на компетенциите на двете 
страни, проучвания за събиране на 
данни 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 
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права за доставки на газ; правилното функциониране на пазара, 
включително програми за продажба на 
права за доставки на газ, тъй като те 
са съвместими с необходимостта от 
гарантиране на доставките;

Or. it

Обосновка

It is vital to respect the relevant remits of the two Authorities and to clarify that the Energy 
Authority is to be responsible for carrying out ex ante evaluation, while the Antitrust 
Authority will be in charge of ex post monitoring.   

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) да налага ефективни, целесъобразни
възпиращи санкции спрямо 
предприятията за природен газ, които не 
изпълняват задълженията си съгласно 
настоящата директива или решенията на 
регулаторния орган или Агенцията; 

(г) да налага ефективни, уеднаквени
възпиращи санкции спрямо 
предприятията за природен газ, които не 
изпълняват задълженията си съгласно 
настоящата директива или решенията на 
регулаторния орган или Агенцията;

Or. it

Обосновка

As well as being effective and dissuasive, the sanctions must also be ‘uniform’ in the various 
Member States.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в – параграф 4 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

((а) свързване и достъп до националните
мрежи, включително тарифите за
пренос и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи
позволяват да се направят необходимите
инвестиции в мрежите и съоръженията
за ВПГ по начин, който позволява тези
инвестиции да обезпечат трайността на
мрежите и съоръженията за ВПГ;

((а) свързване и достъп до националните
мрежи, включително тарифите за
пренос и разпределение, методиките 
за определяне на тарифите за пренос 
и разпределение, както и реда, 
условията и тарифите за достъп до
съоръженията за ВПГ. Тези тарифи
позволяват да се направят необходимите
инвестиции в мрежите и съоръженията
за ВПГ по начин, който позволява тези
инвестиции да обезпечат трайността на
мрежите и съоръженията за ВПГ;

Or. en

Обосновка

The regulatory authority must be kept informed also of the methodology used for setting 
tariffs.

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в– параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат
правомощията да изискват от
операторите на преносни системи, 
системи за съхранение, системи за
ВПГ и разпределителни системи при
необходимост да променят реда и
условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се
гарантира, че те са съразмерни и
приложени по недискриминационен
начин.

6. Регулаторните органи следва да имат
правомощията да изискват от
операторите на инфраструктури, до 
които трети страни имат право на 
регулиран достъп съгласно 
разпоредбите на член 18, член 19, 
параграф 4 и член 20, при
необходимост да променят реда и
условията, включително тарифите, 
споменати в настоящия член, за да се
гарантира, че те са съразмерни и
приложени по недискриминационен
начин.
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Or. en

Обосновка

This is to take account of the fact that the Directive allows for access to infrastructures not to 
be regulated in certain circumstances.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в– параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Държавите-членки гарантират, че на
национално равнище съществуват
подходящи механизми, съгласно които
всяка страна, засегната от решение на
националния регулаторен орган, има
право на обжалване пред орган, който е
независим от двете заинтересовани
страни.

13. Държавите-членки гарантират, че на
национално равнище съществуват
подходящи механизми, съгласно които
всяка страна, засегната от решение на
националния регулаторен орган, има
право на обжалване пред национален 
съдебен орган или друг национален 
орган, който е независим от двете
заинтересовани страни и от 
правителството на въпросната
държава-членка.

Or. en

Обосновка

In order to ensure the independence and integrity of national regulatory decisions, appeals 
should be undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not 
subject to private or political influence in line also with Article 22a par 2 which sets out the 
independence of regulatory authorities from any other public or private entity, market 
interests or governments. Having appeals go through the Courts helps to establish the 
independence of regulatory decisions from political interference. This is also necessary given 
that in some countries local municipalities are involved in these decisions.
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Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 в– параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Комисията може да приеме
насоки за упражняването от страна
на регулаторните органи на
правомощията, описани в 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, спомената в
член 30, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

The definition of the prerogatives of the national regulators goes far beyond the scope of 
measures that could be adopted by comitology procedure.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 г– параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Регулаторните органи могат да 
сключват споразумения с други 
регулаторни органи в рамките на 
Съюза с цел да се насърчи регулаторно 
сътрудничеството.

Or. en
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Обосновка

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
cooperation and consistency.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 г– параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме насоки
относно обхвата на задължението на
регулаторните органи да
сътрудничат помежду си и с
Агенцията и относно случаите, 
когато Агенцията става
компетентният орган, който трябва
да вземе решение за регулаторния
режим за междусистемната
инфраструктура, свързваща най-
малко две държави-членки. Тези
мерки, целящи изменение на
неосновни елементи от настоящата
директива чрез допълването й, се
приемат в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 30, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

The regulatory regime for cross-border issues, which implies defining the extent of the duties 
of the regulatory authorities to cooperate with each other and with the Agency, is too 
fundamental to be simply determined by comitology process which only concerns "non-
essential elements". The powers conferred on the Agency need a legal basis under the 
framework of classical decision-making process.
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Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 е– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от
предприятията за доставка да
съхраняват на разположение на
националния регулаторен орган, 
националния орган за защита на
конкуренцията и Комисията за срок
от най-малко пет години данните, 
свързани с всички сключени сделки с
договори за доставка на газ и с газови
деривати с клиенти на едро и оператори
на преносни системи, както и с
оператори на системи за съхранение и
на системи за ВПГ.

1. Държавите-членки изискват от 
предприятията за доставка да 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи с цел 
изпълнение на техните задачи, за срок 
от най-малко пет години данните, 
свързани с всички сключени сделки с 
договори за доставка на газ и с газови 
деривати с клиенти на едро и оператори 
на преносни системи, както и с 
оператори на системи за съхранение и 
на системи за ВПГ.

Or. en

Обосновка

The circumstances for collection of data related to wholesale contracts should be clearly 
defined and related to specific tasks of the competent authorities. Competent authorities may 
include other bodies than those mentioned in the Directive proposal. As regards the NRAs, 
article 24c §3 (c) of the Commission’s proposal also allows regulatory authorities “to request 
any information from natural gas undertakings relevant for the fulfilment of its tasks”. 
Record-keeping requirements should be consistent with this provision.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2003/55/EО
Член 24 е– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган може да реши да
предостави на участниците на пазара
елементи от тази информация при
условие, че не издава чувствителна

3. Регулаторният орган може да реши да
предостави на участниците на пазара
елементи от тази информация при
условие, че не издава чувствителна
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търговска информация за конкретни
играчи на пазара или конкретни сделки. 
Настоящият параграф не се прилага по
отношение на информацията за
финансови инструменти, които попадат
в обхвата на Директива 2004/39/ЕО.

търговска информация за конкретни
играчи на пазара или конкретни сделки. 
Настоящият параграф не се прилага по
отношение на информацията за
финансови инструменти, които попадат
в обхвата на Директива 2004/39/ЕО, 
нито към дългосрочни договори за 
внос на природен газ от трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Publication of data must be necessary and proportionate. The EU gas market is highly 
dependant on imports from third countries, which are generally based on bilateral long term 
contracts negotiated between EU gas importers, on the one hand, and non EU producers. In 
this context the publication of strategic data related to such contracts, especially prices, even 
in aggregated form, would obviously be against the interest of EU gas importers (for instance 
average price of gas imports), because it would give non-EU gas producers information on 
their competitors’ sales conditions.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Il mercato del Gas e quello dell’elettricità sono di vitale importanza per l'Unione Europea che 
a più riprese ha dichiarato di volersi esprimere con una "single voice" in materia di energia.

Perché l’Unione Europea possa realizzare l’obiettivo della creazione di un mercato interno 
dell’energia è fondamentale realizzare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società 
operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica.

A tal scopo la Commissione Europea ha lanciato il 3° Pacchetto in materia di energia che 
dovrebbe attuare quella liberalizzazione dei mercati che i precedenti pacchetti non hanno 
finora realizzato1.

SPECIFICITA' DEL SETTORE GAS 

                                               

1
Il processo di liberalizzazione del mercato del Gas é iniziato nel 1999, sebbene  una tappa importante per creare 

il mercato europeo dell'energia é stata segnata con l'introduzione  della direttiva del giugno 2003.
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La proposta della Commissione Europea prevede di adottare lo stesso approccio sia nel settore 
Gas sia in quello dell'elettricità.

La proposta é sicuramente valida nella misura in cui creerà un mercato energetico simmetrico 
ed armonizzato che permetta di superare l’elevato grado di concentrazione tuttora presente in 
alcuni Paesi, facilitando l’accesso al mercato da parte di nuove aziende e garantendo 
condizioni di concorrenza che - nel lungo periodo - porteranno ad un abbassamento dei prezzi 
a vantaggio del consumatore finale.

Il relatore ritiene, tuttavia, che, considerata la diversità strutturale dei due mercati, la non 
trascurabile dipendenza da paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea nel settore del Gas, le 
differenze tra stati membri nelle modalità di recepimento della normativa in vigore e 
l'esistenza di contratti di fornitura pluriennali nel settore gas, sia necessario distinguere tra il 
settore del Gas e quello dell'energia elettrica 

A tal proposito, il relatore sostiene che i contratti di fornitura di lungo termine vadano 
salvaguardati dal momento che non determinano de facto il “controllo” della rete da parte 
dell’ operatore impegnato nell’approvvigionamento e fornitura. Gli stati membri potranno 
pertanto essere liberi, nel rispetto degli obblighi del Trattato, di promuovere accordi che 
contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione di energia garantendo nel 
contempo benefici per il consumatore finale e redditivita' degli investimenti.

UNBUNDLING

Il nodo cruciale del pacchetto riguarda senza dubbio la separazione proprietaria che impedisce 
espressamente alle società verticalmente integrate di possedere una partecipazione sia 
nell'attività di fornitura che nel trasporto di gas.

La legislazione vigente che prevede la separazione funzionale e giuridica dell’operatore che 
opera nella trasmissione da quello che opera nell'approvvigionamento, non ha consentito di 
risolvere il conflitto di interessi in seno alle aziende verticalmente integrate che utilizzano la 
rete per mantenenere la posizione dominante nel mercato, non avendo esse alcun incentivo 
per investire in nuove reti e consentire l’ accesso di nuovi operatori.

Il relatore ritiene, dunque, che la separazione proprietaria rappresenti sicuramente il metodo 
migliore per assicurare completa indipendenza tra società operanti nel trasporto e nella 
fornitura, nonché l’opzione certamente più percorribile ed efficiente rispetto a quella del 
gestore di sistema indipendente (ISO) che richiederebbe pesanti e articolate strutture di 
governance ed un forte controllo regolamentare. E' inoltre doveroso ricordare che in alcuni 
Stati Membri l'esperimento dell'ISO non si è certamente rivelato un successo. 

Altrettanto urgente è l’esigenza di procedere ad una effettiva separazione dei gestori degli 
impianti di stoccaggio e trasmissione dalle attività di fornitura facenti capo alla società 
verticalmente integrata al fine di garantire una gestione trasparente delle capacità di gas e una 
maggiore sicurezza nell’ approvvigionamento. Il relatore ritiene che per limitare 
comportamenti discriminatori verso nuovi operatori di sistema, l'accesso agli impianti di 
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stoccaggio dovrà essere regolato e non negoziato.

E’ comunque fondamentale che la liberalizzazione del mercato del gas avvenga in modo 
simmetrico prevedendo un'armonizzazione del grado di apertura dei mercati nazionali. La 
reciprocità dovrà in certa misura essere applicata anche in relazione ai paesi terzi; a tale 
proposito il relatore, pur dichiarandosi favorevole rispetto alla clausola di salvaguardia 
imposta dalla Commissione Europea, ritiene sia importante che gli accordi tra l'UE e paesi 
extra UE, potenziali investitori, vadano meglio disciplinati nella forma e nel contenuto.

INDIPENDENZA DEI REGOLATORI NAZIONALI

La Commissione con il terzo pacchetto intende conferire un ruolo chiave alle Autorità di 
regolamentazione nazionali che dovranno disporre di personalità giuridica, autonomia di 
bilancio e dimostrare di essere totalmente indipendenti nella gestione.

Il relatore accoglie con soddisfazione le proposte della Commissione che intendono 
armonizzare e rafforzare le funzioni dei regolatori nazionali.

Le autorità di regolamentazione nazionali, dovranno essere inoltre dotate di adeguati poteri 
dissuasivi e sanzionatori, e le sanzioni dovranno avere carattere di omogeneità per i 
diversi regolatori.

Il relatore ritiene necessario che le indagini conoscitive delle autorità di regolamentazione sul 
funzionamento dei mercati siano condotte nel rispetto delle competenze delle autorità 
Antitrust.

Il relatore condivide anche la necessità di formalizzare gli obblighi di cooperazione tra 
regolatori lasciando alla Commissione, tramite l`Agenzia, il compito di monitorarne 
l´effettiva cooperazione.

INFRASTRUTTURE 

Le infrastrutture ricoprono certamente un ruolo di primaria importanza nella creazione di un 
mercato europeo integrato dell’energia.

E’doveroso - infatti - ricordare la situazione dei nuovi paesi membri che, disponendo di 
infrastrutture carenti, talvolta inesistenti, dipendono completamente per le forniture di gas da 
operatori di paesi terzi.

La normativa prevede una serie di suggerimenti tesi a favorire gli investimenti in 
infrastrutture di nuovi operatori tramite l'esenzione dell’accesso regolamentato a terzi (TPA).

Il relatore ritiene che le esenzioni accordate debbano avere come fine ultimo l'incentivazione 
degli investimenti in infrastrutture di vitale importanza per la creazione di un mercato 
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integrato europeo, laddove per investimenti non si intendono solamente crossborder, ma 
anche rigassificatori e impianti di stoccaggio del gas, 

Nel quadro della nuova proposta, leggermente corretta per adattarsi alle disposizioni sulla 
separazione proprietaria, il relatore ritiene che, al fine di evitare ambiguità interpretative, le 
esenzioni debbano essere concesse, nel pieno rispetto di logiche di mercato e in chiave pro-
concorrenziale, sulla base di una disciplina chiara e stabilita ex ante e secondo tempistiche 
definite. Il relatore considera inoltre necessario salvaguardare gli investimenti in corso d'opera 
estendendone il regime di esenzione TPA 

Il relatore pur giudicando positiva la proposta della Commissione che prevede una
cooperazione sistematica tra gli operatori di rete, quanto meno su base regionale, ritiene
necessario attribuire carattere operativo alla cooperazione prevedendo la creazione di una 
struttura unitaria per la gestione della rete a livello regionale. La Commissione dovrà essere 
informata, di intesa con gli stati membri, riguardo a tale cooperazione.

POTERI DELLA COMMISSIONE

La direttiva sulle norme comuni nel mercato del gas prevede un ampliamento dei poteri della 
Commissione per l’adozione di orientamenti vincolanti mediante la cosiddetta procedura di 
“comitologia” in una svariata serie di casi che vanno dalla designazione e certificazione degli 
operatori di trasmissione, alla verifica del rispetto degli obblighi, all'attuazione di poteri 
regolatori, alla concessione di esenzioni per nuove infrastrutture e così via.

Benchè il relatore si dichiari favorevole affinché sia la Commissione in ultima analisi -nel 
caso essa nutra seri dubbi - competente a risolvere controversie e conflitti di competenza e ad 
imporre decisioni vincolanti di carattere tecnico, ritiene, tuttavia, che in alcune parti della 
direttiva la Commissione ecceda i suoi poteri; in particolare quando viene chiamata ad 
adottare le "linee guida" attraverso la procedura di comitologia con diritto di scrutinio, 
procedura prevista invece per l’adozione di misure di portata generale volte a modificare 
elementi non essenziali della direttiva. 

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE 

Il mercato interno dell’energia elettrica così come quello del gas risentono di una mancanza di
trasparenza che ostacola l’allocazione efficiente delle risorse e impedisce l’accesso di nuovi 
operatori sul mercato. 

Le bollette sono spesso illeggibili e il consumatore nella maggior parte dei casi non è in 
condizione di accedere ai dati relativi ai propri consumi o alle tariffe applicate dagli operatori. 
Il relatore sottolinea pertanto che é necessario aumentare la fiducia nel mercato, rendendo 
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disponibili al consumatore, anche attraverso appositi siti internet, il maggior numero di 
informazioni relative ai contratti di fornitura o ai contratti derivati e prevedendo possibilità di 
ricorso, 

Una maggiore trasparenza beneficerebbe non solo il consumatore nell’accesso ai dati ma 
anche gli operatori stessi, che potranno disporre di informazioni relativamente alle 
partecipazioni nel mercato di operatori di paesi terzi, anch'essi soggetti agli stessi obblighi di 
trasparenza degli operatori europei.

Il relatore ritiene necessario responsabilizzare gli operatori riguardo al servizio pubblico 
offerto ai consumatori affinché, ai fini della valutazione della qualità del servizio, prevedano 
tariffe “sociali” a tutela di consumatori appartenenti a categorie vulnerabili.
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