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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.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за създаване на Агенция за сътрудничество между енергийните 
регулатори
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(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)0530),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0318/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични 
въпроси, както 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 регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
съвещателни функции по отношение на 
Комисията по въпросите на пазарното 

(9) Тъй като Агенцията има поглед 
върху дейността на националните 
регулаторни органи, тя следва да има 
съвещателни функции по отношение на 
Комисията по въпросите на пазарното 
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регулиране. Тя следва също така да бъде 
задължена да докладва на Комисията, 
когато установи, че сътрудничеството 
между операторите на преносни 
системи не дава необходимите 
резултати или че национален 
регулаторен орган, чието решение не е 
било съобразено с насоките, не е 
съгласен да се съобрази със 
становището на Агенцията. 

регулиране. Тя следва също така да бъде 
задължена да докладва на Комисията, 
когато установи, че сътрудничеството 
между операторите на преносни 
системи не дава необходимите 
резултати или че национален 
регулаторен орган, чието решение не е 
било съобразено с насоките, не е 
съгласен да се съобрази със 
становищата, препоръките и 
решенията на Агенцията. 

Or. en

Обосновка

Агенцията следва да разполага с необходимите правомощия, за да изпълнява 
ефективно своите значими регулаторни функции.

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

Or. en

Обосновка

Агенцията следва да разполага с необходимите правомощия, за да изпълнява 
ефективно своята значима регулаторна функция за гарантиране на трансграничното 
сътрудничество.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Агенцията следва, когато е 
уместно, да се консултира със 
заинтересованите страни и да им 
предоставя приемлива възможност да 
направят коментари относно 
предлаганите мерки, като например 
проекти за мрежови кодекси и 
правилници.

Or. en

Обосновка

Подходящото консултиране на заинтересованите страни следва да съставлява 
ключова част от дейността на Агенцията. Обществените консултации в рамките на 
изготвянето на такива мерки, като проекти за мрежови кодекси и правилници, следва
да се извършват от Агенцията, а не от Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Агенцията следва да се финансира 
основно от общия бюджет на 
Европейските общности чрез такси и 
доброволни вноски. По-специално, 
ресурсите, които в момента са 
обединени от регулаторните органи за 
тяхното сътрудничество на европейско 
ниво, следва да продължат да бъдат на 
разположение на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Общността 
следва да остане приложима по 
отношение на каквито и да е субсидии 
от общия бюджет на Европейските 
общности. Освен това одитът на 
сметките следва да се поеме от 

(15) Агенцията следва да се финансира 
основно от общия бюджет на 
Европейските общности чрез такси и 
вноски. По-специално, ресурсите, които 
в момента са обединени от 
регулаторните органи за тяхното 
сътрудничество на европейско ниво, 
следва да продължат да бъдат на 
разположение на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Общността 
следва да остане приложима по 
отношение на каквито и да е субсидии 
от общия бюджет на Европейските
общности. Освен това одитът на 
сметките следва да се поеме от 
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Сметната палата в съответствие с член 
91 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
2343/2002 на Комисията от 23 декември 
2002 г. относно рамковия Финансов 
регламент за органите, посочени в член 
185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет 
на Европейските общности.

Сметната палата в съответствие с член 
91 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
2343/2002 на Комисията от 23 декември 
2002 г. относно рамковия Финансов 
регламент за органите, посочени в член 
185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет 
на Европейските общности.

Or. en

Обосновка

Възможността за доброволни вноски би могла да постави под въпрос прозрачността
и независимостта на дейността на Агенцията.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Веднага след започване на 
дейността на Агенцията нейният 
бюджет се подлага на постоянна
оценка от страна на бюджетния
орган въз основа на текущия обем и 
качество на работата ѝ. Тази оценка 
следва да определи дали са 
предоставени достатъчни човешки и 
финансови ресурси. Бюджетът 
гарантира съблюдаването на най-
добрите стандарти за ефективност. 

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се следят потребностите по отношение на разходите и 
човешките ресурси.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Комисията следва да предостави 
на Европейския парламент и на 
Съвета не по-късно от четири години 
след ефективното започване на 
дейността на Агенцията и на всеки 
пет години след това доклад относно 
нейните специфични задачи и 
постигнатите резултати, придружен 
с подходящи предложения. 

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се следи ефективността на Агенцията и да се предвиди 
възможност за преразглеждане на един по-късен етап при необходимост.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Седалището на Агенцията се намира в 
[местоположение]. Докато сградите ѝ 
бъдат подготвени, тя ще ползва сградите 
на Комисията.

4. Седалището на Агенцията се намира в 
Брюксел. Докато сградите ѝ бъдат 
подготвени, тя ще ползва сградите на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Брюксел е най-подходящото място за разполагане на Агенцията. Това би намалило 
пътните разноски и ще гарантира лесни връзки с ГД „Енергетика и транспорт“ и 
Европейските мрежи от оператори на преносни системи, които и занапред ще 
останат разположени в Брюксел, както и други значими сдружения на 
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заинтересовани страни. Понастоящем ERGEG е разположена в Брюксел и е доказано, 
че работи ефективно. Брюксел е европейската столица, която разполага с най-
добрите връзки с всички останали столици на държавите от ЕС.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове актове на Агенцията Задачи на Агенцията
Агенцията може: Агенцията в изпълнение на своята цел, 

както е определено в член 1:
(a) да издава становища, предназначени 
за операторите на преносни системи;

(a) издава становища, препоръки и 
решения, предназначени за операторите 
на преносни системи, по отношение на 
всички технически въпроси във връзка 
с доброто функциониране на 
вътрешния пазар;

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

(б) издава становища, предназначени за 
регулаторните органи;

(в) да издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията;

(в) издава становища и препоръки, 
предназначени за Комисията,
Европейския парламент или Съвета;

(г) да взема подходящи самостоятелни
решения в специфични случаи, 
посочени в членове 7 и 8.

(г) взема подходящи решения в 
специфични случаи, посочени в членове 
6, 7, 8, 8a, 8б и 8в;

(д) предоставя рамка за 
сътрудничество между 
националните регулатори;

(е) следи за изпълнението на задачите 
на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи;

(ж) създава икономически и 
технически параметри и условия за 
разработването на кодекси и 
правилници, подготвени от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи, и тяхното 
приемане с оглед гарантиране на 
ефикасното и сигурно функциониране 
на вътрешния пазар;
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(з) създава  методологии и тарифи за 
европейски компенсаторни механизми 
между операторите на преносни 
системи, основани на оценка на 
техните реални разходи; 

(и) предприема обществени 
консултации в рамките на ЕС по 
горепосочените  въпроси.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не предвижда рамка в ЕС за ефективното 
сътрудничество между националните регулаторни агенции (НРА). Агенцията трябва 
да разполага с реални правомощия, за да може ефективно да разглежда 
трансгранични въпроси. Агенцията трябва да има по-силна роля при иницирането, 
мониторинга и приемането на проекти за мерки от страна на операторите на 
преносни системи, за да се гарантира цялостно съблюдаване на въпросите от 
обществен интерес. Агенцията също така трябва да има ключова роля при 
прилагането на кодексите на операторите на преносни мрежи и при тяхното влизане 
в сила. Като цяло, Агенцията трябва да участва при определянето на обхвата и 
съдържанието на кодексите в рамките на ЕС.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 4, параграф в), Европейският 
парламент и Съветът трябва да бъдат добавени към списъка на получателите
становища от страна на Агенцията.

Изменение 10

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 10-
годишния инвестиционен план на
Европейските мрежи от оператори на 
преносни системи за електроенергия и 
природен газ, посочени в член 2в от 
Регламент (ЕО) № 1228/2003 и в член 2в 
от Регламент (ЕО) № 1775/2005, като 
гарантира недискриминация, 
ефективна конкуренция и ефикасно и 
сигурно функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

Кодексите на мрежите и проекта за 10-годишен инвестиционен план следва да 
подлежат на одобрение от страна на Агенцията. Необходимо е да се избегне 
саморегулиране на равнище ЕС. Задължение на националните регулаторни органи е да 
одобрят инвестиционните планове на операторите на преносни системи. 
Следователно, на равнище ЕС Агенцията следва да одобрява 10-годишния 
инвестиционен план в рамките на ЕС. Инвеститорите имат нужда от ясна и 
предсказуема регулаторна рамка. Следователно е важно инвестиционните планове да 
подлежат на одобрението на регулаторите, които са свободни от търговско и 
политическо вмешателство.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. 10-годишният инвестиционен 
план съдържа разпоредби за прехода 
към „интелигентни“ мрежи в срок от 
10 години от влизането в сила на 
настоящия регламент. Агенцията и 
националните регулаторни органи се 
консултират относно напредъка на 
операторите на преносни системи в  
разработването на „интелигентни“
мрежи. С оглед на това се създава 
възходящ график за постигане на 
целта. 

Or. en

Обосновка

Технологията за „интелигентни“ мрежи представлява значимо развитие, което е 
необходимо да се вземе надлежно предвид в 10-годишния инвестиционен план.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията следва да изготви 
мандат за насоки на Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи при подготовката на кодекси 
и други задачи, установени съгласно
член 2в от Регламент (EО) № 
1228/2003 и в член 2в от Регламент 
(EО) № 1775/2005, които се отнасят 
до техническото функциониране на 
мрежите. Агенцията, по своя 
инициатива или по искане на 
Комисията, изготвя задължителни 
насоки за консултиране на 
Комисията при подготовката на 
мандата. Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи
следва да изготвя проекти за кодекси 
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и да предприема останалите си
задачи по начин, съответстващ на 
целите и критериите, определени в 
този мандат. Агенцията приема 
проектите за кодекси, подготвени от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи.

Or. en

Обосновка

За да напътства Европейската мрежа от оператори на преносни системи при 
разработването на кодекси и други критични задачи Комисията следва да изработи 
мандат, който определя  целите и критериите, на които следва да отговарят тези 
кодекси/задачи. Това ще гарантира, че Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи е съсредоточила вниманието си върху приоритетните въпроси, 
които водят до истински конкурентен пазар в ЕС. Агенцията следва да има ключова 
роля при изготвянето на мандата. Той следва да обхваща само технически въпроси,
докато кодексите относно техническото функциониране следва да бъдат подготвяни
от Европейската мрежа от оператори на преносни системи (и поради техническия си 
характер да изискват одобрение от страна на Агенцията). Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи не следва да определя пазарни правила.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Комисията приема кодекси 
съгласно член 2в от Регламент (ЕО) № 
1228/2003 и в член 2в от Регламент 
(EО) № 1775/2005 в областите, които 
в по-голямата си част се отнасят до 
конкуренцията и пазарните правила, 
отколкото до техническото 
функциониране  на мрежите. 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи не приема 
кодекси в тези области. Агенцията, 
по своя собствена инициатива или по 
искане на Комисията, изготвя 
задължителни насоки, за да 
консултира Комисията при 
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подготовката на кодексите.

Or. en

Обосновка

Европейската мрежа от оператори на преносни системи не следва да установява 
пазарни правила. Тъй като тези въпроси се отнасят до конкуренцията, те следва да се 
изготвят от Комисията, която от своя страна следва да се консултира с Агенцията.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Разходите, произтичащи за 
операторите на преносни системи от 
решения или становища, взети от 
Агенцията, се възстановяват 
посредством националните системи
за тарифиране на преноса, освен ако 
тези разходи не се дължат на 
нарушение или на неизпълнение на 
възложените на операторите на 
преносни системи задължения в 
съответствие с настоящия 
регламент, Регламент (EОC) № 
1228/2003 или Регламент (EО) № 
1775/2005.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По искане на Комисията 
Агенцията поема специфични 
допълнителни задачи свързани с
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нейната цел.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да може да изиска от Агенцията да предприеме всяка 
допълнителна конкретна задача в нейния общ обхват, за която се смята, че допринася
за изпълнението на целите на регулаторната рамка на Общността за 
сътрудничество на енергийните регулатори.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Срокове за решения

8a. Ако Агенцията не вземе решение 
по въпросите, по които тя разполага 
със задължителни правомощия в 
съответствие с настоящия 
регламент, най-късно в срок от три 
месеца от датата на искането от 
страна на заинтересованите страни, 
решението се взема от Европейската 
комисия.

Or. en

Обосновка

С оглед да не се допусне институционално парализиране на Агенцията се въвежда 
механизъм в случай на неизпълнение, за да се прехвърли последното решение на 
Европейската комисия при сериозно закъснение.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б
Консултиране и прозрачност

1. Ако е необходимо преди да приеме 
мерки Агенцията се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя приемлива възможност да 
направят коментари по предлаганата 
мярка. Резултатите от процедурата 
на консултиране се оповестяват
публично.
2. Агенцията осъществява своите 
дейности при високо равнище на 
прозрачност.
3. Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на 
заинтересованите страни се 
предоставя обективна, достоверна и 
леснодостъпна информация, по-
специално по отношение на 
резултатите от нейната дейност, 
когато е уместно.
4. Агенцията предвижда в своя 
вътрешен правилник практическите 
разпоредби за изпълнение на 
правилата за прозрачност, посочени  
в параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Обществено консултиране на равнище ЕС понастоящем се осъществява от ERGEG. 
Следователно Агенцията следва да наследи тази задача, тъй като ERGEG вече 
разполага с добре установени правила и опит при провеждането на обществени 
консултации. Агенцията продължава да действа в интерес на всички участници на 
пазара.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 8в
Наблюдаване и докладване относно 

енергийния сектор
1. Агенцията наблюдава развитието
на пазарите на природен газ и 
електроенергия и по-специално на 
цените на дребно на природен газ и 
електроенергия и съблюдаването на 
правата на потребителите, 
определени в Директива 2003/55/EО и 
в Директива 2003/54/EО.
2. Агенцията публикува годишен 
доклад относно развитието на 
пазарите на природен газ и 
електроенергия, в това число въпроси, 
свързани с потребителите, в който 
тя посочва всички оставащи пречки 
пред изграждането на вътрешен 
пазар на електроенергия и природен 
газ.
3. При публикуването на своя годишен 
доклад Агенцията може да представи 
на Европейския парламент и на 
Комисията становище относно 
мерките, които е възможно да се 
предприемат за премахване на 
пречките, посочени  в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Агенцията има за задача да представя годишен доклад относно развитието на пазара 
на електроенергия и природен газ, с възможност да отправя препоръки относно 
мерките, които следва да се предприемат за подобряване на либерализирирането на 
енергийните пазари.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от 
дванадесет члена. Шест се назначават 

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

Комисията, двама - от Съвета и един -
от Европейския парламент. Мандатът 
е пет години и може да се подновява 
еднократно.

Or. en

Обосновка

С цел да работи по-ефективно управителният съвет се състои от пет члена: двама, 
назначени от Комисията, двама - от Съвета и един – от Европейския парламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на управителният 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 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.

3. Заседанията на управителният съвет 
се свикват от неговия председател. 
Директорът и председателят на 
Съвета на регулаторите на Агенцията 
участва в заседанията без право на глас, 
освен ако управителният съвет не реши 
друго. Управителният съвет заседава 
поне два пъти в годината на редовни 
сесии. Допълнително той може да 
заседава по инициатива на неговия 
председател, по молба на Комисията 
или по искане на най-малко двама 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
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Обосновка

С цел да се гарантира по-добра координация между различните съвети на Агенцията 
е необходимо в разискванията да се включат без право на глас директорът на 
Агенцията и председателят на Съвета на регулаторите. Решенията на управителния 
съвет съществено засягат Съвета на регулаторите.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Членовете на управителния съвет 
се ангажират да действат 
независимо в интерес на 
обществеността и представят 
годишна публична писмена 
декларация относно задължения и 
интереси, които могат да бъдат 
счетени за накърняващи тяхната 
независимост. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се гарантира независимостта на 
членовете на управителния съвет.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2 и след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

1. Управителният съвет назначава 
директора в съответствие с член 13, 
параграф 2.
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Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 13, параграф 2.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 11, параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел  да се гарантира независимостта на Агенцията, управителният съвет не 
трябва да отговаря за назначаването на членовете на Съвета на регулаторите.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11a. Управителният съвет 
осъществява своите задачи 
независимо, обективно и в интерес на 
обществеността. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира независимост на Агенцията, управителният съвет също така 
трябва да действа независимо и  без да търси указания  от националните
правителства или от други заинтересовани лица.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всеки национален регулаторен 
орган отговаря за назначаването на 
свой представител в Съвета на 
регулаторите и на негов заместник. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е  изрично да се предвиди, че националните регулатори, а не 
управителният съвет, носят пряка отговорност за назначаването на своите 
представители.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Гласовете на 
членовете му се претеглят, както е 
посочено в член 205, параграф 2 от
Договора за ЕО.

Or. en

Обосновка

Понастоящем ERGEG взема решения съгласно този принцип на гласуване. Разумно е 
Съветът на регулаторите да действа по сходен начин и да взема решения, при които 
се отчита различното по брой население, представено от всеки регулатор.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
обосновано становище на директора 
преди приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, 8, 8a, 8б и 8в. Освен това, Съветът 
на регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. en

Обосновка
Директорът има ключова регулаторна роля. Предвид на това и за да се гарантира 
неговата регулаторна независимост, той следва първо да получава напълно 
обосновано становище от Съвета на регулаторите.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове. 

2. Съветът на регулаторите предлага на 
управителния съвет списък с поне 
двама кандидата за директор в 
съответствие с член 10, параграф 1 и 
член 13, параграф 2. Съветът взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

Or. en

Обосновка
Виж обосновката на предложението за изменение на член 13, параграф 2.
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Изменение 29

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 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, 
свързани с енергийния сектор, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Съвета на 
регулаторите след покана за 
изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

Or. en

Обосновка

С цел да се балансират правомощията в настоящата структура на Агенцията, 
списъкът с кандидати се предлага от Съвета на регулаторите, а не от Комисията.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите и Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.
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Or. en

Обосновка
Предвид на това, че Съветът на регулаторите има съществена роля при назначаване 
на директора, той следва да бъде консултиран относно всяко удължаване на неговия 
мандат. За да се запази неговата независимост, управителният съвет следва да може 
да удължава мандата му без да изчаква предложение от страна на Комисията.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието
на Съвета на регулаторите. 

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, 8, 8a, 8б и 8в след получаване на 
обосновано становище от Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката на предложението за изменение на член 12, параграф 1.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите.

.

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите. Преди назначаване
кандидатите, избрани от 
управителния съвет, правят 
изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
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отговарят на въпроси, поставени от 
нейните членове.

Or. en

Обосновка
От значение е наличието на демократичен контрол по отношение  назначаването на 
апелативния съвет най-малкото чрез изслушване в Европейския парламент.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – точка (в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи;

(в) ресурси, обединени от 
регулаторните органи за тяхното 
сътрудничество на равнище ЕС;

Or. en

Обосновка

С цел  да се гарантира пълна самостоятелност и независимост на Агенцията трябва 
да й се предостави самостоятелен бюджет. Следователно трябва да се избегне 
възможността държавите-членки да правят различни и доброволни вноски.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При искане на решение за 
освобождаване съгласно член 8, 
параграф 1, на Агенцията се заплащат 
такси.

1. При искане на решение за 
освобождаване съгласно член 8, 
параграф 1 или на специфични или 
специални консултации, препоръки, 
решения или задачи във връзка с 
наблюдението спрямо Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи за електроенергия или 
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Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи за природен газ,
на Агенцията се заплащат такси. 

Or. en

Обосновка
С цел да се увеличи финансовата самостоятелност на Агенцията и предвид на 
проблема с намаления бюджет на ЕС се предлага разширяване на разпоредбите за 
търсене на финансиране от пазара.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 
предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет, заедно с 
неокончателно щатно разписание. Всяка 
година управителният съвет, въз основа 
на проект, изготвен от директора, 
изготвя бюджетна прогноза за 
приходите и разходите на Агенцията за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект за 
щатно разписание, се предоставя от 
управителния съвет на Комисията най-
късно до 31 март. Преди приемането на 
прогнозата, проектът, изготвен от 
директора се предоставя на Съвета на 
регулаторите, който може да даде 
становище по него.

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 
предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет, заедно с 
неокончателно щатно разписание. Всяка 
година управителният съвет, въз основа 
на проект, изготвен от директора, 
изготвя бюджетна прогноза за 
приходите и разходите на Агенцията за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект за 
щатно разписание, се предоставя от 
управителния съвет на Комисията най-
късно до 31 март. Преди приемането на 
прогнозата, проектът, изготвен от 
директора се предоставя на Съвета на 
регулаторите, който може да даде 
обосновано становище по него. 

Or. en
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Обосновка

Директорът има ключова регулаторна роля. Предвид на това и за да се гарантира 
неговата регулаторна независимост, той следва първо да получава напълно 
обосновано становище от Съвета на регулаторите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

In the course of debate on this Regulation, the Rapporteur has become more convinced of the 
need to move beyond the Commission's proposals for the Agency for the Co-operation of 
Energy Regulators, and create an Agency with more independence and decision-making 
powers.

It is the Rapporteur's opinion that, if it is to contribute effectively to the development of an 
integrated competitive energy market for the European Union, the Agency will need more 
extensive powers, independent of the Commission, to handle cross-border situations and 
deliver effective cooperation between TSOs and national energy regulators.

Therefore, the proposed Amendments in this draft report suggest significant new decision-
making powers for the Agency - in particular over the development of technical codes and the 
investment plans of the ENTSOs - and greater regulatory and financial independence.

However, with greater power and independence should come greater accountability - to 
Parliament and to key stakeholders. Therefore, to balance its new powers, the Rapporteur 
proposes to significantly increase the Agency's requirement to consult, its transparency, and 
its accountability to Parliament.

It must be kept in mind at all times that the 3rd energy package has to be dealt with as a 
package - with the Agency as a key cross-cutting element. The role, powers and duties 
Parliament adopts for the Agency in this Regulation will have to be consistent with the other 
draft Directives and Regulations in the package - in particular as they relate to the powers and 
responsibilities of the ENTSOs.

Legal Issues: Institutional Balance and Powers of the Agency

The European Parliament understands the importance of the principle of institutional balance 
that the European Commission, through Treaty, is charged to defend.

In producing this draft report, the Rapporteur has been aware of the key legal principles set 
out in case law by the European Court of Justice in the 1958 Meroni judgement (and other 
cases):

 that a delegating authority cannot confer on another body powers different from those 
possessed by the delegator under the Treaty, and not subject to the same duties; and

 that it is not possible to delegate powers involving a wide margin of discretion between 
many different objectives and tasks, so shifting responsibilities and escaping political 
control.

On this basis, existing European Agencies have been mainly endowed with information and 
coordination tasks, with the ability to exercise decision-making powers (with legally binding 
impacts on third parties) being restricted only to individual cases.
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But every Agency has its own institutional setting, and their remit must be developed first and 
foremost with a view to the needs of the specific sectors in which they are to operate. This is 
the approach we must take in designing this new Agency for the energy sector.

Overall, the Rapporteur's belief is that the core Meroni principles are not affected by the 
nature of his proposed amendments.

The idea that the Agency, under the proposals set out in this report, will have a wide margin 
of discretionary power is questionable. The situation is completely different from the one 
addressed in the Meroni case, in which the delegated authority had to weigh “eight different 
aims”. The Agency will take decisions which require highly technical evaluations; it will not 
exercise the sort of discretion that requires a choice between many different and conflicting 
public interests.

In fact, the functions entrusted to the Agency in accordance with Article 4 as amended, do not 
involve general regulatory powers nor a general freedom of evaluation that can be equated to 
the development (even in part) of 'energy policy'. In these proposed amendments the 
possibility of adopting binding decisions is limited to individual decisions or rules concerning 
strictly technical matters needed to ensure an efficient and safe functioning of the internal 
energy market.

The amendments to Article 6, paragraph 3, illustrate this approach: the Agency is empowered 
only to approve codes (prepared by ENTSO) which relate to the technical operation of the 
network. On the other hand it only gives advice to the Commission on codes which relate 
mainly to competition and market rules. Whilst the approval of purely technical codes is an 
appropriate, purely technical task for the Agency; the Commission rightly takes on 
responsibility for Market codes, as they relate to competition policy.

The principles established in the Meroni case must therefore be seen in context, rather than 
being applied in a simplistic, overly conservative manner. In the case of the Agency for the 
Co-operation of Energy Regulators (whose legal base is Article 95 EC) they require a more 
careful re-evaluation.

Governance and Structure of the Agency

The proposed changes to the structure and operation of the Agency are designed to secure the 
most effective balance between the needs for regulatory independence on one hand, and 
appropriate political control on the other. A key principle for the Rapporteur is that the 
independence of an Agency is critical not only for its effectiveness but also for its credibility.

With that in mind, the Amendments proposed by the Rapporteur introduce the following key 
changes:

 A stronger role for the Board of Regulators and the Parliament in the appointment 
of the Director. The Director is still appointed by Administrative Board, but on the basis 
of a list of at least 2 names nominated by the Board of Regulators, rather than the 
Commission.
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 A more efficient and transparent Administrative Board. Membership is streamlined 
considerably, with 5 members in total - 2 each nominated by the Commission and 
Council; but also a nominated representative of the European Parliament, to ensure that 
the legislature's views are reflected. Members will be required to undertake to act 
independently and make a declaration of commitments and interests that might prejudice 
that independence.

 A time-limit is introduced to ensure speedy decision-making by the Agency. The 
Agency will be required to make decisions within a fixed time limit - three months is 
suggested. If a decision is not forthcoming within that time, the decision reverts to the 
Commission. This will avoid institutional paralysis and uncertainty for the market. It also 
provides the Commission with an appropriate mechanism for supervision and control.

 Increased financial independence for the Agency. There is increased scope for the 
Agency to raise finances from the marketplace (in return for services rendered/ decisions 
made) and national regulators.

In general, these proposals will strengthen the regulatory independence of the Agency, whilst 
ensuring effective political accountability. In particular, the Agency's accountability to 
Parliament will be strengthened.

Consultation, Monitoring and Reporting

The proper way to confer of binding power to the Agency (in a step which will further 
enhance its compatibility with the Meroni principles) is to build up an adequate legal 
framework that guarantees that all affected parties will be consulted; gives the Agency a 
clearly stated duty of transparency; and, in particular, extends the accountability (through 
information provision and reporting) of the Agency towards the European Parliament.

To this end, the proposed new articles 8b (new) and 8c (new) would include in the proposed 
regulation precise requirements for ACER:

 to carry out consultations with all the parties concerned in any measures undertaken 
under the Regulation;

 to ensure a high level of transparency, and provide easy access to information, 
through clear arrangements laid down in its Rules of Procedure; and

 to monitor developments in gas and electricity markets - particularly consumer 
issues - and produce an annual report for the attention of the Parliament and the 
Commission, setting out (if appropriate) proposals for action to improve the opening of 
markets.

Conclusion

The aim of the 3rd Energy Package is to gradually move the energy market, which up to a 
decade ago had been based on a monopoly system, from a liberalisation stage towards a stage 
at which competition is genuine and sustainable.
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To achieve this purpose the relationship between regulatory processes and market 
development should be governed by an approach which is:
 geared to the future state of the market (i.e. a forward-looking approach) in which 

conditions will be much more competitive and diversified; and
 focused on the implementation of competition law, to minimize as much as possible the 

ex-ante rules applied on a case-by-case basis.

These objectives can be pursued at European level, with competitive framework and ex-ante
rules being harmonised. This means that regulation of the energy sector will be progressively 
scaled down until the rules applying are competition rules. It must be pointed out that unless 
an efficient competitive environment is achieved, sector-specific regulation will continue to 
play a role.

But the energy sector will only be brought under a system based primarily on competition 
rules once it has been established that the industry is no longer a natural monopoly and has 
become a "normal" industry.

The future of the European energy market and its development after the implementation of the 
3rd Energy Package will therefore require an important role to be played by the Agency for 
Cooperation of Energy Regulators. This is why the power and independence of the Agency 
must be enhanced, over and above the level proposed by the Commission.
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