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PR_COD_1am

Символи за процедури

* Консултативна процедура
мнозинство от подадените гласове

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

**II Процедура за сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на обща 
позиция
мнозинство от депутатите в Парламента за отхвърляне или 
изменение на обща позиция

*** Процедура на съгласие
мнозинство от депутатите в Парламента, с изключение на 
случаите, обхванати от членове 105, 107, 161 и 300 от 
Договора за създаване на Европейската общност и член 7 от 
Договора

***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 обща 
позиция
мнозинство от депутатите в Парламента за отхвърляне или 
изменение на обща позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване но 
съвместен текст 

(Видът процедура зависи от правната база, предложена от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

В измененията от Парламента, измененият текст е подчертан в черен 
шрифт италик. В случай на акт за изменение, пасажите в 
съществуващите разпоредби, които Комисията е оставила непроменени, 
но Парламентът желае да измени, са подчертани в черен шрифт. 
Всички заличавания, които Парламентът желае да направи в пасажи от 
този вид, са означени по този начин: [...]. Подчертаването в обикновен 
шрифт италик е индикация за съответните департаменти, които 
показват част от законодателния текст, за който се предлагат 
изменения, да помогне в подготовката на окончателния текст (например 
очевидни грешки или пропуски в даден езиков вариант). Предложените 
корекции от този вид трябва да се съгласуват със съответните 
департаменти.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

Относно предложението за директива на Европейския парламент  и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/54/EО относно общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2007)0528),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 47, параграф 2, 55 и 95 от Договора 
за създаване на Европейската общност, съгласно който Комисията представи 
предложение до Парламента (C6-0316/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на Комисията по икономически и финансови въпроси и становището 
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 предложението 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
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Европейският съюз си е поставил 
за цел използване на 20 % енергия от 
възобновяеми източници до 2020 г. 
Следва да се приложат всички мерки, 
за да се гарантира постигането на 
тази цел, като при всяка възможност
се дава приоритет на тази форма на 
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електроенергия.

Or. en

Обосновка

Трябва да се даде приоритетен достъп до енергийната мрежа на възобновяемите 
източници на енергия, давайки по този начин възможност на държавите-членки да 
постигнат целите за енергия от възобновяеми източници.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Пазарите в много от държавите-
членки биват доминирани от крупни 
участници. На регулаторните органи 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да определят пазарно 
господстващо влияние от страна на 
дадено електроенергийно 
предприятие и да предлагат 
въвеждането на средносрочен план за 
ограничаване на този дял на всеки 
един съответен пазар до 20 %. 
Съответният пазар следва да бъде 
определен от Комисията, като се 
държи сметка за всякакви промени на 
географския обхват на пазара.

Or. en

Обосновка

Това ще отвори пазарите в държавите-членки, по-специално тези с доминиращи 
пазарни участници, и ще гарантира справедлив достъп на другите пазарни участници.  
Тъй като пазарите стават все по-интегрирани, географският мащаб на пазарите ще 
се разширява, така че настоящата разпоредба ще даде възможност за растеж на 
дружествата наред с увеличаващата се интеграция на пазарите.
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяка система, която предстои 
да бъде прилагана, следва да бъде 
ефективна в отстраняването на 
конфликт на интереси между 
производителите и операторите на 
преносни системи и не бива да създава  
обременяващ и тромав регулаторен 
режим за националните регулаторни 
органи, който би бил труден и скъп за 
приложение.  

Or. en

Обосновка

Всяка една система, която се въвежда, трябва да бъде ефективна и проста.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С цел развиване на 
конкуренцията на вътрешния пазар за 
електроенергия, потребителите, 
които не са домакинства, би следвало
да са в състояние  да избират своите
доставчици, както и да преговарят 
относно изискванията си към 
електроенергията с няколко 
доставчици. Потребителите следва
да бъдат защитени от клаузи за 
изключителност в договора, чийто 
ефект е изключване на конкуренцията 
и/или допълнителни оферти.

Or. en
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Обосновка

Директивата трябва да има за цел да даде възможност на потребителите да се 
облагодетелстват от по-ниските цени на енергията и, следователно, би следвало да
препятства настоящите господстващи доставчици да предвиждат изключителни 
условия в договорите с клиентите. Условията на изключителност лишават 
потребителите, които не са домакинства, от възможността да се обърнат към 
много доставчици, което пък би им спестило значителни разходи от сметките за 
електроенергия.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатация на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатация на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да се 
осигури последователното прилагане на 
тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на 
Общността, Комисията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

(13) Пълното отделяне на дейностите по 
експлоатация на мрежите и доставката 
следва да се въведе в цялата Общност, 
така че да не се допуска нито един 
оператор на мрежа или свързаните с 
него дружества да имат дейности по 
доставка или производство в която и да 
е държава-членка. Това правило следва 
да се прилага по еднакъв начин за 
дружества от ЕС и извън ЕС. За да се 
гарантира, че дейностите по 
експлоатация на мрежите и по 
доставката са разделени в цялата 
Общност, регулаторните органи следва 
да получат правомощията да отказват 
издаване на сертификат на операторите 
на преносни системи, които не спазват 
разпоредбите за отделяне. За да се 
осигури последователното прилагане на 
тези разпоредби и изпълнението на 
международните задължения на
Общността, Агенцията следва да 
получи правото да преразглежда 
решенията за издаване на сертификати, 
взети от регулаторните органи.

Or. en
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Обосновка

Агенцията може да се използва като един честен посредник, който да гарантира, че 
всички държави-членки работят на същата база. Агенцията трябва да разполага с 
повече технически възможности от Комисията.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Хармонизацията на 
правомощията на националните 
регулаторни органи трябва да 
включва стимули, които могат да 
бъдат предлагани, и санкции, които 
да бъдат налагани на 
електроенергийните дружества. На 
Агенцията следва да бъдат 
предоставени съответните 
правомощия, за да могат да вземат 
инициативата за гарантиране на 
равенство в стимулите и санкциите 
във всички държави-членки и да 
представят насоки по прилагането на 
такива мерки.

Or. en

Обосновка

Агенцията трябва да гарантира един подход по отношение на тези мерки.  

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Енергийните регулатори и 
регулаторите на финансовия пазар 
трябва да си сътрудничат с цел всяка 
от страните да получи възможност 
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да има поглед върху съответните 
пазари, както и би следвало да 
разполагат с правомощието за 
получаване на съответната 
информация от енергийните 
дружества посредством подходящи и 
достатъчни по обем правомощия за 
провеждане на разследвания, 
уреждане на спорове и налагане на 
ефективни санкции.

Or. en

 Обосновка

Липсата на прилагане на съществуващите в момента директиви остава източник на 
тревога. За да се гарантира ефективното отваряне на вътрешния пазар на 
електроенергия, националните регулаторни органи трябва да могат да си 
сътрудничат с други съответни регулаторни органи, което да им даде възможност 
ефективно да наблюдават пазара на електроенергия, и  когато е уместно, те трябва  
да могат да налагат ефективни, подходящи и възпиращи санкции спрямо 
електроенергийни предприятия в случаите на неспазване на някое от задълженията, 
установени в настоящата директива.

Изменение 8

 Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Потребителите следва да бъдат 
в центъра на настоящата директива. 
Съществуващите права на 
потребителите трябва да бъдат 
засилени и гарантирани и да 
включват по-голяма прозрачност и 
представителство. Защитата на 
потребителите трябва да гарантира, 
че всички потребители се възползват 
от конкурентния пазар. Правата на 
потребителите следва да бъдат 
гарантирани от националните 
регулаторни органи посредством 
създаване на стимули и налагане на 
санкции на дружествата, които не 
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спазват правилата за защита на 
потребителите и конкуренцията.

Or. en

 Изменение 9

 Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Енергийната бедност е 
нарастващ проблем в Общността. 
Държавите-членки би следвало да 
разработят национални планове за 
действие за справяне с енергийната 
бедност и за гарантиране на 
приемливи цени за уязвимите 
потребители. Необходим е 
интегриран подход и мерки, които би 
следвало да включват социални 
тарифи и подобрения на енергийната 
ефективност за домовете. Най-
малкото, настоящата директива 
следва да позволи положителна 
дискриминация по отношение на 
моделите на ценообразуване за 
уязвимите потребители.

Or. en

 Изменение 10

 Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Развитието на истинска 
европейска енергийна система следва
да стане цел на настоящата 
директива, а регулаторните въпроси 
относно трансграничните 
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междусистемни връзки и 
регионалните пазари следва да 
останат в обхвата на 
отговорностите на Агенцията.

Or. en

 Обосновка
С цел гарантиране на трансграничните междусистемни връзки и развитието и 
управлението на регионалните пазари по ясен, прозрачен и недискриминационен начин, 
те следва да бъдат регулирани от Агенцията.

 Изменение 11

 Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Повишеното регионално 
сътрудничество следва да бъде 
първата стъпка в развитието на една 
напълно интегрирана европейска 
електроенергийна система, 
обединяваща като крайна цел 
електроенергийните острови, които в 
момента съществуват в съюза.

Or. en

 Обосновка
Цел на настоящата директива би следвалоо да бъде постигането на една наистина 
европейска електроенергийна система и като такава свързването на тези региони е 
стъпка от жизненоважно значение.

Изменение 12

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - параграф -1 (нов)
Директива 2003/54/EО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 1 се заменя от следния 
текст: 
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„Член 1
Настоящата директива създава общи 
правила за производството, преноса, 
разпределението и доставката на 
електроенергия с оглед създаването на 
интегрирани и конкурентоспособни 
енергийни пазари в Европейския съюз.
Тя установява правила, свързани с 
организацията и функционирането на 
сектора на електроенергия, достъпа 
до пазара, критериите и процедурите, 
които се прилагат по отношение на 
тръжните процедури и процедурите 
за предоставяне на разрешителни и за 
експлоатация на мрежите. Тя също 
така установява общи задължения за 
услуги и права на потребителите на 
електроенергия и изяснява 
задълженията във връзка с
конкуренцията.”

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 1 от Директива 2003/54 EО, като добавя нови 
елементи към съществуващия текст)

 Обосновка
Обхватът следва да бъде разширен, за да се гарантира, че потребителите са в 
центъра на директивата. Връзката със задълженията за защита на конкуренцията 
също следваа да бъде подчертана. 

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б a) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 35 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната точка:
"35. „честна конкуренция на отворен 
пазар” означава да се работи за 
постигане на положение, при което 
нито едно дружество не може да 
притежава повече от 20 % от 
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съответния пазар;”

Or. en

(Добавяне на нова точка 35 към член 2 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Това ще отвори пазарите в държавите-членки, по-специално тези, в които участват 
доминиращи пазарни участници, които поне в няколко случая са били виновни в 
злоупотреба с власт, и ще гарантира честен достъп на други пазарни участници. С 
все по-голямата интеграция на пазарите ще се разширява и географският им обхват, 
така че настоящата разпоредба ще даде възможност на дружествата да нарастват 
заедно с увеличаващата се интеграция на пазарите.

 Изменение 14

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 – буква б, б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

б б) Добавя сеследната точка:
„36. „енергийна бедност” означава 
домакинство, което не е в състояние 
да си позволи отопление у дома в 
приемлива степен. Това се основава на 
равнищата, които са препоръчани от 
Световната здравна организация, на 
температура от най-малко 18°C за 
всички използвани жилищни 
помещения (1822°C в зависимост от 
функцията на помещението). В това 
понятие се включва и възможността 
за покупка на други енергийни услуги 
за дома на разумни цени. Едно 
домакинство е енергийно бедно, ако 
неговият дял за енергийни разходи в 
рамките на общите за 
домакинството разходи надхвърля два 
пъти средните национални енергийни 
разходи;”

Or. en
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(Добавяне на точка 36 към член 2 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Поради липсата на дефиниция, много държави-членки не събират официално данни за 
големия брой граждани, които са в състояние на енергийна бедност. Подкрепяйки 
една обща дефиниция, държавите-членки ще получат информация относно мащаба на 
този проблем и следва да бъдат насърчавани да вземат мерки за неговото 
разрешаване. Тази дефиниция се основава на изследване, предприето от група 
европейски учени, и осигурява едно относително изчисление, което може да бъде 
прилагано на цялата територия на Европейската общност. То е насочено към 
домакинствата с ниски доходи, които плащат пропорционално повече за енергия в 
сравнение с домакинствата с високи доходи. 

 Изменение 15

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 – буква б в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 2 – точка 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

б в) Добавя се следната точка:
„37 „приемлива цена” означава цена, 
определена от държавите-членки на 
национално равнище с консултации с 
националните регулатори, 
социалните партньори и 
съответните заинтересовани 
страни, като се държи сметка за 
дефиницията за енергийна бедност 
съгласно член 2(36);”

Or. en

(Добавяне на нова точка 37 към член 2 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Приемливата цена следва да бъде определена на равнище държава-членка, тъй като 
това извън съмнение е въпрос, който се урежда от принципа на субсидиарност.
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 Изменение 16

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 3, параграф 3 се заменя със
следния текст:
„3. Държавата-членка гарантира, че
всички домашни потребители и ...
малки предприятия (именно 
предприятия с по-малко от 50 души 
персонал и годишен оборот или 
балансов отчет, които не надхвърлят 
10 милиона евро), ползват 
универсална услуга, което означава 
право да получават доставка на 
електроенергия с определеното 
качество за тяхната територия на 
цени, които са приемливи, лесно и 
ясно сравними, прозрачни и 
недискриминационни. Тези 
потребители трябва да имат достъп 
до избор, честни условия, 
представителство и компенсации. 
Качеството на услугата е централен 
елемент от отговорностите на 
електроенергийните дружества.    С 
цел да се гарантира предоставянето 
на универсална услуга, държавите-
членки могат като последно средство 
да определят доставчик.  Държавите-
членки налагат на дружествата за 
разпределение задължението да 
включат потребителите към своята 
енергийна система при ред, условия и 
тарифи, установени в съответствие с 
процедурата, изложена в член 23, 
параграф 2.  Нищо от настоящата 
директива не може да препятства 
държавите-членки да засилят 
позицията на домашните, малки и 
средни потребители, насърчавайки 
възможностите за доброволно 
присъединяване за представителство 
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за този клас потребители.

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 3 от Директива 2003/54 EО) 

Обосновка

Енергията е от решаващо значение за ежедневния живот на потребителите и затова 
гарантирането на достъп до електричество на приемлива цена е много важно. 
Поради особеностите, които влияят върху отварянето на пазара на електроенергия, 
трябва да бъдат гарантирани правата на потребителите. Универсалната услуга е 
средство от първостепенно значение за осигуряване защита на потребителите. 
Следва да се изработят ясни насоки, които да гарантират една наистина 
универсална услуга, с акцент върху загрижеността за потребителите с ниски доходи 
и тези, които са уязвими.

 Изменение 17

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б) Член 3, параграф 5 се заменя със
следния текст:
„5. Държавите-членки вземат 
съответните мерки за защита на 
крайните потребители, като по-
специално гарантират 
съществуването на адекватни 
предпазни мерки за защита на 
уязвимите потребители, включително
забрана за изключване в случаите на 
несъмнена неспособност за плащане.  
В този контекст, държавите-членки
признават енергийна бедност, 
предвидена в член 2 и предоставят
определения за уязвими потребители. 
Държавите-членки гарантират 
приложението на правата и 
задълженията, свързани с уязвимите 
потребители, и по-специално вземат 
мерки за защита на крайните 
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потребители в отдалечени области.  
Те гарантират високи равнища на 
защита на потребителите, по-
специално по отношение на 
прозрачността на реда и условията на 
договорите, общата информация и 
механизмите за уреждане на спорове.  
Държавите-членки  гарантират, че 
съответният потребител разполага с 
фактическата възможност лесно да 
премине към нов доставчик.  Най-
малко по отношение на домашните 
потребители тези мерки трябва да 
включва и мерките, установени в 
приложение A.”

Or. en

(Добавяне на нови елементи към член 3, параграф 5 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

В рамките на смисъла на задължения за обществена и универсална услуга правата на 
уязвимите потребители следва да се поставят в центъра. Такива мерки вече
съществуват в настоящата директива, но те следва да бъдат подсилени с 
признаването на енергийна бедност и да бъдат прилагани в пълна степен посредством 
хармонизирани правила.

 Изменение 18

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 5 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 в) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„5 a) Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за справяне с 
енергийната бедност, предвидени в 
Националните енергийни планове за 
действие, с цел гарантиране реалното 
намаляване на броя на хората, които 
са в положение на енергийна бедност, 
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и докладват тези мерки пред 
Комисията. Държавите-членки 
могат да предприемат един 
интегриран подход, за да гарантират 
изпълнението на задълженията за 
универсална услуга и обществена 
услуга. Такива мерки могат да 
включват специални тарифи за 
уязвимите потребители и отделни 
домакинства и включват подобрения 
на енергийната ефективност. 
Комисията предоставя показатели за 
осъществяване на контрол за 
въздействието на тези мерки върху 
енергийната бедност. Тези мерки не 
възпрепятствят отварянето на 
пазара, както е установено в член 21.”

Or. en

(Добавяне на нов параграф 5a към член от Директива 2005/54 EО)

Обосновка

Енергийната бедност е нарастващ проблем във всички държави-членки. Необходим е 
интегриран подход и ролята на националните регулаторни органи е от съществено 
значение. Комисията също следва да поеме отговорност за осъществяването на 
контрол върху напредъка на държавите-членки в тази област и оповестяването на 
успешните мерки, предприети от страна на държавите-членки за справяне с 
енергийната бедност.

 Изменение 19

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 г) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 6 – подточка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 г) Текстът на алинея първа от член 
3, параграф 6, буква а) се заменя със 
следния текст:
„a) приносът на всеки един енергиен 
източник към цялостния набор от 
гориво на даден доставчик за 
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предходната година по хармонизиран 
и изчерпателен начин в рамките на 
държавите-членки, така че да даде 
възможност за лесно осъществимо 
сравнение;”

Or. en

(Същата формулировка като тази на Директива 2003/54 (EО), като се добавя по 
хармонизиран и изчерпателен начин в рамките на държавите-членки, така че да даде 

възможност за лесно осъществимо сравнение”)

Обосновка

Предоставянето на ясна и лесна за разбиране информация е от съществено значение 
за потребителите, за да бъдат те в състояние да направят сравнение между 
доставчиците.

 Изменение 20

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 буква д) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 6 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Текстът на алинея първа от член 
3, параграф 6, буква б) се заменя със 
следния текст:

„б) ... Информацията относно 
въздействието върху околната среда 
по отношение най-малко на емисиите 
от CO2  и радиоактивните отпадъци в 
резултат от производството на 
електроенергия, произвеждана от 
цялостния набор от горива на 
доставчика за предходната година, е 
обществено достояние.”

Or. en
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(Изменя член 3, параграф 6, алинея 1, буква б) (Директива 2005/54 EО)

Обосновка

Не всички потребители имат достъп до интернет и следователно, като такава, тази 
информация се включва в сметките. 

 Изменение 21

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 буква е) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) Алинея 3 от член 3, параграф 6 се 
заменя със следния текст:
„Националните регулаторни органи 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че информацията, 
която доставчиците предоставят на 
своите потребители съгласно 
настоящия член, е надеждна . 
Правилата, които се отнасят до 
представянето на информация, се 
хармонизират в рамките на
държавите-членки и съответните 
пазари. Агенцията  ще контролира 
изпълнението.”

Or. en

(Добавя нови елементи към член 3, параграф  от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

С цел създаването на условия, позволяващи на потребителите ефективно да 
упражняват правото си на действителен избор, те трябва да имат достъп до данни, 
които имат принос едновременно към социални цели и такива за опазване на околната 
среда. Избор на потребителя би трябвало да означава той да бъде в състояние да 
направи сравнение. Представянето на данни следва да бъде хармонизирано сред 
доставчиците на електроенергия. Последователността ще гарантира прозрачност и 
ще подобри възможността на дадения  потребител да сменя своите доставчици, 
както и да направи информиран избор на доставчик.
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 Изменение 22

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1, буква ж) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 ж) Параграф 7 от член 3 се заменя 
със следния текст:
„7. Държавите-членки прилагат
съответни мерки за постигане на 
целите за социално и икономическо 
сближаване и защита на околната 
среда, които трябва да гарантират 
защита от дискриминация по-
специално на лица с ниски доходи, 
управленски мерки за енергийна 
ефективност/търсене и средства за 
борба с климатичните промени, както 
и сигурност на доставките.  Такива 
мерки могат да включват по-
специално предоставянето на 
адекватни икономически стимули с 
използването, когато това е уместно, 
на всички съществуващи национални 
и общностни инструменти, за 
поддръжката и изграждането на 
необходимата мрежова 
инфраструктура, включително 
междусистемен  капацитет.”

Or. en

(Изменя член 3, параграф 7 (Директива 2005/54 EО), като добавя „трябва да 
гарантират защита от дискриминация по-специално на лицата с ниски доходи")

Обосновка

Понастоящем много потребители страдат от дискриминация, по-специално тези с 
ниски доходи или живеещите в определени географски области.
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 Изменение 23

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1, буква з) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 з) В член 3, след параграф 7 се 
добавя следният текст:
„7a. С цел насърчаване на 
енергийната ефективност и оказване 
на помощ за намаляване на 
енергийната бедност, националните 
регулаторни органи дават мандат на 
доставчиците на електроенергия да 
въведат ценообразуващи формули, 
които включват нарастващи блокови 
тарифи, при които цената расте при 
по-големи равнища на потребление, 
като националните регулаторни 
органи гарантират, че тази част от 
потреблението, която е предмет на 
по-ниска цена, е равна на типичното 
потребление на домакинствата с 
ниски доходи.”

Or. en

(Добавя нов параграф 7a към член 3 от Директива 2005/54 EО)

Обосновка

Този модел на тарифа ще преобърне изцяло настоящия модел на ценообразуване. В 
едно време, когато се стремим да намалим енергийното потребление, настоящият 
модел на ценообразуване възнаграждава хората с по-ниски цени за по-голямо 
потребление. Този модел трябва да бъде неутрален откъм разходи за 
електроенергийните дружества, но би стимулирал енергийната ефективност. Този 
модел може да заработи самостоятелно с въвеждането на умни електромери.
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 Изменение 24

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1, буква и) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 3 – параграф 9 a (нов)

Текст. предложен от Комисията Изменение

(1 з) В член 3 след параграф 9 се добавя
следният текст:
„9a. Когато се докаже, че 
електроенергийните дружества са 
прехвърлили разходите за 
сертифициране за схема за търгуване 
с емисии на потребителите, и когато 
тези сертификати са определени 
безплатно, държавите-членки могат 
да потърсят възстановяване на тези 
средства посредством допълнително 
данъчно облагане. Постъпленията 
трябва да се използват за насърчаване
на енергийната ефективност в 
държавата-членка, която реализира 
тези приходи."

Or. en

(Добавя нов параграф 9a към член 3от  Директива 2005/54 EО)

Обосновка

Много дружества са реализирали неочаквани печалби от Схемата за търговия с 
емисии, докато са получили своите ETS сертификати безплатно, но независимо от 
това номиналните разходи за тези сертификати са прехвърлени върху 
потребителите. 

 Изменение 25

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

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

10. Комисията приема насоки за 
прилагането на настоящия член в срок 
от една година след влизането в сила 
на настоящата директива. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3”.

Or. en

 Обосновка

Това би трябвало да е обвързваща мярка и това действие трябва да се предприеме 
своевременно.

 Изменение 26

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3
 Директива 2003/54/EО
Член 5a

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. 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 (EО) № 
1228/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 юни 2003 г. относно 

5a. Държавите-членки и националните 
регулаторни органи 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 с цел 
реализирането на 
конкурентоспособен европейски пазар,
и улесняват хармонизацията на 
законодателните и регулаторните им 
рамки. Географската територия, 
обхваната от регионалните 
сътрудничества, съответства на 
определението на Комисията за региони
съгласно член 2з, параграф 3 от 
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условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на 
електроенергия.

Регламент (EО) № 1228/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от
26 юни 2003 г. относно условията за 
достъп до мрежата за трансграничен 
обмен на електроенергия.

Or. en

 Обосновка

Регионалното сътрудничество би могло да насърчи пазарната интеграция и да 
създаде конкурентоспособен европейски пазар. За да се гарантира, че регионалното 
сътрудничество води до съвместим и наистина пан-европейски пазар, такова 
междурегионалното сътрудничество следва да се изисква и от регулаторите, 
операторите на преносни системи и Агенцията за сътрудничество на енергийните 
регулатори. Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори следва да 
получи правомощия да дава съответните препоръки за улесняване на пазарната 
интеграция. Всяка стъпка в посока към регионалните пазари трябва да стане 
изключителна, като освен това се създаде ясна регулаторна рамка по отношение на 
тези пазари, в противен случая сме изправени пред опасността от появата на 
регулаторна празнота.

 Изменение 27

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 5a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) В член 5a се добавя следният 
параграф:
„ Агенцията си сътрудничи с 
националните регулаторни органи и 
операторите на преносни мрежи с 
отделена собственост (в 
съответствие с глава IV от 
настоящата директива), за да се 
гарантира сближаването на 
регулаторните рамки между 
регионите, целящо създаването на 
конкурентоспособен европейски пазар. 
Когато Агенцията прецени, че са 
необходими обвързващи правила 
относно такова сътрудничество, тя 
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дава съответните препоръки. 
Агенцията става отговорният 
регулаторен орган за регионалните 
пазари."

Or. en

(Добавя нов параграф 2 към член 5a от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Виж основанието на предходното изменение 

 Изменение 28

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3, буква б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 6 – параграф 2- точка и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 6, параграф 2 се добавя 
следната точка:
„иa) принос на държавите-членки за 
постигане на целта от 20 % 
възобновяеми източници до 2020 г.”

Or. en

(Добавя нов параграф към член 6, параграф 2 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат предвид задълженията си по отношение на 
постигане на целта от 20 % възобновяеми източници на енергия, установена в 
заключенията на Съвета от 8 и 9 март 2007 г. при оценката на нов производствен 
капацитет. Тези цели биха могли да бъдат променяни чрез законодателна процедура.
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 Изменение 29

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 6 – параграф 2- точка и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 6, параграф 2 се добавя 
следната точка:
„иб) необходимостта от генератори 
трябва да има предвид схемата за 
търговия с емисии.”

Or. en

(Добавя нов параграф 2 к) към член6 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Държавите-членки трябва да имат предвид въздействието на Схемата за търговия с 
емисии на ЕС при оценката на нов производствен капацитет.

 Изменение 30

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3c) Член 7, параграф 5 се заменя от 
следният текст: 
„5. Държавите-членки определят 
отговорен служител или обществен 
или частен орган, който е независим 
от електроенергийното производство, 
от дейностите по пренос, 
разпределение и доставка, и който 
може да бъде национален регулаторен 
орган, посочен в член 22a, параграф 1, 
който да отговаря за организацията, 
мониторинга и контрола върху 
тръжната процедура, посочена в 
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параграфи 1–4. […] Този отговорник 
или орган трябва да предприема 
всички необходими стъпки за 
гарантиране на поверителността на 
информацията, която се съдържа в 
тръжните книжа.”

Or. en

(Изменя член 7, параграф 5 (Директива 2003/54 EО) заличава „когато операторът на 
преносна система е напълно независим от други дейности, които не са свързани с 

преносната система с отношения на собственост, операторът на преносна система 
може да бъде определен за отговорен орган за организиране и контрол върху 

тръжната процедура”)

Обосновка

Отговорен за това трябва да бъде националният регулаторен орган, а не 
организацията за техническа помощ.  

 Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат за 
разрешават дерогации от параграф 1, 
букви б) и в) до [дата на 
транспониране плюс две години], при 
условие че операторите на преносни 
системи не са част от вертикално 
интегрирани предприятия.

заличен

Or. en

Обосновка

Това не е от значение при система с напълно отделена собственост.
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 Изменение 32

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
 Директива 2003/54/EО
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задължението, определено в параграф 
1, буква a), се смята за изпълнено, 
когато няколко предприятия, 
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие 
освен ако е било одобрено за независим 
оператор съгласно член 10.

5. Задължението, определено в параграф 
1, буква a), се смята за изпълнено, 
когато няколко предприятия,
притежаващи преносни системи, са 
създали съвместно предприятие, което 
действа като оператор на преносна 
система в няколко държави-членки по 
отношение на съответните преносни 
системи. Друго предприятие не може да 
бъде част от съвместното предприятие 
освен ако съответства напълно с 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

На всички предприятия, които не са с напълно отделена собственост, няма да бъде 
разрешено да действат като оператор на преносна система.   

 Изменение 33

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 5
 Директива 2003/54/EО
AЧлен 8б – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която трябва да бъде 
следвана за прилагането на параграфи 
6–9. 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 

13. Комисията приема насоки в срок от 
една година след влизането в сила на 
настоящата директива, определящи 
подробностите относно процедурата, 
която трябва да бъде следвана за 
прилагането на параграфи 6–9. Тази 
мярка, целяща изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в съответствие 
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27б, параграф 3.” с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 27б, параграф 3.”

Or. en

Обосновка

Това би следвало да бъде обвързваща мярка и това действие трябва да се предприеме 
своевременно.

 Изменение 34

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6
 Директива 2003/54/EО
Член 9 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) осигуряване на дългосрочна 
способност на системата да отговаря на 
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
екологичните изисквания, както и 
стимулиране на енергийната 
ефективност, научноизследователската 
и иновационната дейност, особено с 
оглед да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродни 
технологии.

(a) осигуряване на дългосрочна 
способност на системата да отговаря на
разумните заявки за пренос на 
електроенергия, експлоатация, 
поддръжка и развитие при 
икономически приемливи условия на 
сигурни, надеждни и ефективни 
преносни системи при спазване на 
екологичните изисквания, както и 
стимулирането на енергийната 
ефективност, научноизследователската 
и иновационната дейност, особено с 
оглед да бъде осигурено навлизането на 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
разпространението на нисковъглеродни 
технологии.. Посредством 
консултации на националните 
регулаторни органи и Агенция да се 
работи за развитието на умни 
енергийни мрежи, които да бъдат 
създадени в рамките на 10-годишен 
срок срещу нарастващите времеви 
графици. В процеса на развитие на 
мрежата операторът на преносна 
система е отговорен за планирането, 
(включително процедурата за 
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получаване на разрешителни), 
изграждането и въвеждането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура.  

Or. en

Обосновка

Развитието на умни енергийни мрежи щенасърчи поведение, ориентирано към 
опазване на околната среда, и ще подобри ролята на потребителите за положително 
въздействие върху пазара.Необходимо е да се очертаят ясни демаркационни линии, за 
да се гарантира, че всеки е наясно с отговорността.  

 Изменение 35

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 9 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 9, точка г) се заменя със 
следния текст: 
„г) предоставя на оператора на всяка 
друга система, с която е 
взаимосвързан, достатъчно 
информация, за да се гарантира 
сигурната и ефективна експлоатация 
..."

Or. en

Същата формулировка като тази на член 9, буква в) от Директива 2003/54 EО, като 
заличава „координирано развитие и оперативна съвместимост на взаимно свързаната 

система”  

 Обосновка

Нуждаем се от установяването на общи стандарти, така че да можем да работим в 
посока създаване на обща европейска система.
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 Изменение 36

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 9 – точка е a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 9 се добавя следният 
текст: 
„еa) събирането на такси за 
претоварване и плащания съгласно 
механизма за компенсиране на 
оператора на междусистемна 
преносна система съгласно член 3 от 
Регламент (EО) № 1228/2003,
предоставящ и управляващ достъпа 
на трети страни и даването на 
обосновани обяснения, когато това 
им е отказано, трябва да бъдат 
наблюдавани от страна на 
националните регулаторни органи; 
при изпълнение на задачите си 
съгласно настоящия член 
операторите на преносни системи 
първоначално оценяват
предимствата на региона, в който 
работят.”

Or. en

(Добавя нова точка е a) към член 9 от Директива 2003/54 EО)

Обосновка

Това детайлизира някои от дейностите, които е необходимо да бъдат осъществени 
от операторите на преносни мрежи, но също така трябва да гарантираме, че 
причините, поради които се отказва достъп, се разглеждат по прозрачен начин.

 Изменение 37

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
 Директива 2003/54/EО
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се

Независими оператори на системи 

1. В случаите, когато преносната 
система принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие към 
влизане в сила на настоящата 
директива, държавите-членки могат 
да позволят дерогации от член 8, 
параграф 1, при условие, че 
съответната държава-членка е 
избрала независим оператор на 
система по предложение на 
собственика на преносната система, 
ако изборът е одобрен от Комисията. 
Вертикално интегрирани 
предприятия, притежаващи 
преносна система, в никакъв случай 
не бива да бъдат ограничавани, 
когато предприемат мерки, за да 
отговорят на изискванията на член 
8, параграф 1.

2. Държава-членка може да одобрява 
и определя независим оператор на 
система само когато:

(a) кандидатът за оператор е 
показал, че отговаря на изискванията 
на член 8, параграф 1, букви b)-г); 

(б) кандидатът за оператор е 
показал, че разполага с финансовите, 
техническите и човешките ресурси, 
необходими за изпълнението на 
задачите му по член 9;

(в) кандидатът за оператор се е 
задължил да изпълнява десетгодишен 
план за развитието на мрежата, 
предложен от регулаторния орган;

(г) собственикът на преносна 
система е показал способността си 
да изпълнява задълженията си по 
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параграф 6. За тази цел същият 
представя всички проекти за 
договорни споразумения с 
предприятието-кандидат и с всички 
други заинтересовани лица;

(д) кандидатът за оператор е показал 
способността си да изпълнява  
задълженията си съгласно Регламент 
(EО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 
2003г. относно условията за достъп 
до мрежата за трансграничен обмен 
на електроенергия*, включващи 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи на 
европейско и регионално равнище.

3. Предприятията, които са 
получили сертификат от 
националния регулаторен орган, 
удостоверяващ съответствието им с 
изискванията на член 8a и член 10, 
параграф 2, се одобряват и определят 
за независими оператори на системи 
от държавите-членки. В този случай 
се прилага процедурата за 
сертифициране по член 8б.

4. Когато Комисията е взела решение 
съгласно процедурата по член 8б и 
установи, че регулаторният орган не 
се е съобразил в срок от два месеца с 
решението й, в срок от шест месеца 
по предложение на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори и след изслушване на 
становищата на собственика на 
преносната система и оператора на 
преносна система Комисията 
определя независим оператор на 
система за срок от 5 години. 
Собственикът на преносна система 
може по всяко време да предложи на 
регулаторния орган да определи нов 
независим оператор на система 
съгласно процедурата по член 10, 
параграф 1.
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5. Всеки независим системен 
оператор отговаря за осигуряването 
и управлението на достъпа на трети 
страни, включително за събирането 
на такси за достъп и претоварване и 
на приходи от механизма за 
компенсиране между операторите на 
преносни мрежи в съответствие с 
член 3 от Регламент (EО) № 
1228/2003, както и за 
експлоатацията, поддръжката и 
развитието на преносната система 
и за осигуряване на дългосрочната 
способност на системата да 
отговаря на разумното търсене чрез 
инвестиционно планиране. В 
рамките на развитието на мрежата 
независимият оператор на 
системата отговаря за планирането 
(включително за процедурите за 
получаване на разрешителни), 
изграждането и пускането в 
експлоатация на новата 
инфраструктура. За тази цел той 
действа като оператор на преносна 
система съгласно разпоредбите на 
настоящата глава. Собствениците 
на преносни системи не отговарят за 
предоставянето и управлението на 
достъпа на трети страни, нито за 
инвестиционното планиране.

6. Когато бъде определен 
независимият оператор на система, 
собственикът на преносната система 
е длъжен да:

(a) осигурява необходимото 
сътрудничество и помощ на 
независимия оператор на система 
при изпълнението на задълженията 
му, като тук се включва по-специално 
цялата необходима информация;

(б) финансира инвестициите, които 
независимият оператор на 
системата е решил да направи и 
които са одобрени от регулаторния 
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орган, или дава съгласието си да 
бъдат финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
система. Регулаторният орган 
одобрява съответните финансови 
споразумения. Преди това одобрение 
регулаторният орган се консултира 
със собственика на активите и други 
заинтересовани страни;

(в)осигурява покритието на 
отговорността, свързана с активите 
на мрежата, с изключение на 
отговорността, която е свързана със 
задачите на независимия оператор на 
системата;

(г) осигурява гаранциите, необходими 
за улесняване на финансирането на 
всякакви разширения на мрежата с 
изключение на инвестициите, за 
които в съответствие с буква б) е 
дал съгласието си да бъдат 
финансирани от която и да е 
заинтересована страна, включително 
от независимия оператор на 
система. 

7. Съответният национален орган за 
защита на конкуренцията, действащ 
в тясно сътрудничество с 
регулаторния орган, разполага с 
всички необходими правомощия за 
ефективен надзор над изпълнението 
на задълженията на собственика на 
преносна система съгласно параграф 
6.

Or. en

Обосновка

Моделът на независим оператор на система предполага бюрокрация и скъпо струващ 
регулаторен контрол, следователно не представлява надеждна алтернатива на 
пълното отделяне на собствеността. Докладчикът в допълнение към пълното 
разделяне на собствеността ще разгледа всеки друг модел, който може да даде 
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сигурност на конкурентите, които навлизат на пазара, гарантирайки, че няма да 
възникне конфликт на интереси и че е толкова ефективен, колкото и моделът на 
отделяне на собствеността.

 Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a Заличен 

Отделяне на собствениците на 
преносни системи 

1. Когато има определен независим 
оператор на система, собствениците 
на преносни системи, които са част 
от вертикално интегрирани 
предприятия, са независими поне по 
отношение на правната си форма, 
организацията и вземането на 
решения от други дейности, които не 
са свързани с преноса.

2. Следните минимални критерии се 
прилагат, за да се осигури 
независимостта на собствениците 
на преносни системи съгласно 
параграф 1:

(a) лицата, отговорни за 
управлението на дружеството-
собственик на преносната мрежа, 
нямат право да участват в 
дружествени структури на 
интегрираното електроенергийно 
предприятие, отговарящи пряко или 
непряко за ежедневното управление 
на производството, разпределението 
и доставката на електроенергия;

(б) необходимите мерки следва да 
бъдат вземи, за да се гарантира, че 
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професионалните интереси на 
лицата, които отговарят за 
управлението на дружеството-
собственик на преносната система, 
се вземат предвид по начин, 
осигуряващ способността им да 
действат независимо; 

(в) собственикът на преносната 
система въвежда програма за 
постигане на съответствие с 
изискванията, в която за посочени 
взетите мерки за недопускане на 
дискриминационно поведение, и 
гарантира, че спазването й се 
контролира по подходящ начин. 
Програмата определя специфичните 
задължения на служителите за 
изпълнението на тази цел. 
Служителят или органът, 
отговарящ за спазването на 
горепосочената програма, представя 
на регулаторните органи годишен 
доклад, в който са посочени взетите 
мерки, и той се публикува.

3. Комисията може да приеме насоки 
за осигуряване на пълно и ефективно 
изпълнение на изискванията на 
параграф 2 от настоящия член от 
страна на собственика на преносна 
система. Тази мярка, целяща 
изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3."

Or. en

 Обосновка

Виж основанието на предходното изменение
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 Изменение 39

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 a) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Член 11, параграф 2 се заменя със
следния текст: 
"2. Изпълнението на 
производствените съоръжения и 
използването на междусистемни 
капацитети се определят на базата на 
критерии, които са одобрени от 
националните регулаторни органи и 
които трябва да бъдат обективни, 
публикувани и прилагани по 
недискриминационен начин, който 
гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
на електроенергия. Те отчитат
икономическото предимство на 
електроенергията от наличните 
производствени съоръжения или 
междусистемни преноси, както и 
техническите ограничения на 
системата.”

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 11, параграф 2 от Директива 2003/54 EО, 
като променя елементи в съществуващия текст)

 Обосновка

Независимите национални регулаторни органи са в по-добра позиция да бъдат 
обективни спрямо правителствата на държавите-членки.

 Изменение 40

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 б) Член 11, параграф 3 се заменя със
следния текст: 
„3. Националният регулаторен орган 
изисква от оператора на система, при 
използване на производствени 
съоръжения, да дава приоритет на 
производствените съоръжения, които 
използват енергия от възобновяеми 
източници или отпадъци или 
комбинирана топлоенергия и 
енергия, освен когато се прави 
компромис с техническите 
изравнителни изисквания или 
сигурността и надеждността на 
енергийната система.”

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 11, параграф 3 от Директива 2003/54 EО,
като променя елементи към съществуващия текст)

 Обосновка

На възобновяемите източници на енергия трябва да бъде даден приоритетен достъп 
до енергийната мрежа, при положение че не съществуват технически изравнителни 
въпроси, които са свързани с това. Това ще предостави една възможност на 
държавите-членки да постигнат целите си по отношение на енергията от 
възобновяеми източници.

 Изменение 41

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 в) Член 11, параграф 5 се замения
със следния текст: 
„5. Държавите-членки, чрез 
националните регулаторни органи, 
могат да изискват от операторите на 
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преносни системи да се придържат 
към минималните стандарти за 
поддръжка и развитие на преносната 
система, включително 
междусистемния капацитет.
Националните регулаторни органи би 
следвало да се ползват с по-широка 
компетентност, за да се гарантира, 
че интересите на европейския 
потребител са взети под внимание в 
тяхната работа."

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 11, параграф 5 от Директива 2003/54 EО, 
като променя елементи към съществуващия текст)

 Обосновка

Защитата на потребителите трябва да бъде приоритет при вземането на решения, 
свързани с поддръжката, за да се гарантира, че крайните потребители няма да 
бъдат засегнати от вредни ефекти. Понастоящем много национални регулаторни 
органи не разполагат с компетентност да се грижат за европейския потребител, 
така всички решения се вземат единствено с оглед на националния потребител, а 
това трябва да се промени, за да може един истински европейски пазар да има успех.

 Изменение 42

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Член 14, параграф 1 се заменя със
следния текст: 
„1. Операторът на разпределителна 
система трябва бъде отговорен за 
гарантиране на дългосрочната 
способност на системата да 
отговори на разумни заявки за 
разпределението на 
електроенергията, експлоатацията, 
поддръжката и развитието при 
икономически условия на сигурна, 
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надеждна и ефективна система за 
разпределение в своята област с 
дължимото внимание към опазване 
на околната среда и насърчаване на 
енергийна ефективност."

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 14, параграф 1 от Директива 2003/54 EО, 
като променя елементи към съществуващия текст)

 Обосновка

Операторите на разпределителни системи трябва да носят същата отговорност 
като операторите на преносни системи, за да отговорят на критерии, изложени по-
горе.  

 Изменение 43

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 б) Член 14, параграф 4 се заменя със
следния текст: 
„4. Държавата-членка изисква от 
оператора на система, при използване 
на производствени съоръжения, да 
дава приоритет на производствените 
съоръжения, които използват енергия 
от възобновяеми източници или 
отпадъци или комбинирана 
топлоенергия и енергия, освен когато 
се прави компромис с техническите 
изравнителни изисквания или 
сигурността и надеждността на 
енергийната система.”

Or. en
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(Същата формулировка като тази на 14, параграф 4 от Директива 2003/54 EО, като 
променя елементи към съществуващия текст)

 Обосновка

На възобновяемите източници на енергия трябва да бъде даден приоритетен достъп 
до енергийната мрежа, при положение че не съществуват технически изравнителни 
въпроси, които са свързани с това. Това ще предостави една възможност на 
държавите-членки да постигнат целите си по отношение на енергията от 
възобновяеми източници.

 Изменение 44

 Предложение за директива – amending act
Член 1 - точка 9 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 14 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 в) В член 14 след параграф 4  се 
добавя следният параграф: 
„4a. Държавите-членки също поемат 
задължения във връзка с 
инсталирането на умни електромери 
и енергийни системи в срок от десет 
години след влизане в сила на 
настоящата директива, която 
урежда задълженията на 
дружествата за разпределение на 
електроенергия. Националните 
регулаторни органи трябва да 
представят една развиваща се 
програма, за да се гарантира 
постигането на съответствие в 
предвидения срок.”

Or. en

(Добавя нов параграф 4, алинея a) към член 14 от Директива 2003/54 EО)

 Обосновка

Европейският съюз следва да насърчава държавите-членки да въведат умни 
електромери и електроенергийни мрежи в рамките на установения срок, 
съществуващите доказателства предполагат, че потребителите са склонни да 
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проявят много по-голяма загриженост по отношение на енергията, когато са по-
добре запознати със собствената си енергийна консумация в реално време, а това ще 
доведе до енергийна ефективност.

 Изменение 45

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9 г) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 14 – параграф 4 б (нов)

Текс,т предложен от Комисията Изменение

(9 г) В член 14 след параграф 4 се 
добавя следният параграф: 
"4 б. Държавите-членки насърчават 
модернизацията на мрежите за 
разпределение, които се изграждат по 
такъв начин, че да насърчават 
децентрализираното производство и 
да гарантират енергийна 
ефективност."

Or. en

(Добавя нов параграф 4, алинея (б) към член 1 от, Директива 2003/54 EО)

 Обосновка

Държавите-членки трябва да правят повече, за да насърчат по-специално 
комбинираната топло и електроенергия.

 Изменение 46

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 – буква в)
 Директива 2003/54/EО
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите-членки гарантират, че 

3. Когато операторът на 
разпределителна система е част от 
вертикално интегрирано предприятие, 
националните регулаторни органи 
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дейността му се следи, така че да не 
може да се възползва от вертикалната си 
интеграция за ограничаване на 
конкуренцията. По-специално 
вертикално интегрираният оператор на 
разпределителна система няма право в 
комуникациите си и при използване на 
търговската си марка да създава 
възможност за объркване относно 
отделната идентичност на клона за 
доставка на вертикално интегрираното 
предприятие.

гарантират, че дейността му се следи, 
така че да не може да се възползва от 
вертикалната си интеграция за 
ограничаване на конкуренцията. По-
специално вертикално интегрираният 
оператор на разпределителна система 
няма право в комуникациите си и при 
използване на търговската си марка да 
създава възможност за объркване 
относно отделната идентичност на 
клона за доставка на вертикално 
интегрираното предприятие.

Or. en

 Обосновка

Националните регулаторни органи трябва да поемат отговорността за надзора 
върху приложението на разпоредбите за отделяне на собствеността за операторите 
на разпределителни системи, за да се гарантира независимостта на оператора на 
разпределителна система.

 Изменение 47

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 10 – буква в)
 Директива 2003/54/EО
Член 15 – 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 

заличава се
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изменение на неосновни елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

Or. en

 Обосновка

Това не може да бъде решено от Комисията чрез процедурата по комитология, а чрез 
съвместно вземане на решение.

 Изменение 48

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12 
 Директива 2003/54/EО
Член 22a – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3a. Комисията приема минимални 
стандарти за прозрачност и 
отговорност на националните 
регулаторни органи чрез приемането 
на насоки, за да се гарантира пълното 
и ефективно съответствие на 
националните регулаторни органи с 
параграфи 1 и 2. 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 
27б, параграф 3.” 

Or. en

 Обосновка

За да се гарантира ефективното отваряне на вътрешния пазар на електроенергия, 
националните регулаторни органи трябва да са подчинени на минимални стандарти 
на прозрачност и отговорност, които да им дадат възможност да наблюдават 
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ефективно пазара на електроенергия.

 Изменение 49

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
AЧлен 22б – буква г)

Текст предложен от Комисията Изменение

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

г) осигуряване, при най-ниски разходи 
за потребителите, на развитието на 
сигурни, надеждни и ефективни 
енергийни системи, повишаване 
адекватността на системите, докато се 
гарантира енергийната ефективност 
и интеграцията на възобновяеми 
източници на енергия от различен 
мащаб и разпределено производство,
както в енергийните системи за 
пренос, така и в тези за 
разпределение;

Or. en

 Обосновка

Националните регулатори не следва да имат влияние върху комбинирането на енергии 
в държавите-членки, този въпрос следва да се решава от принципа на субсидиарност.

 Изменение 50

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с регулаторния 
орган или органи на съответните 
държави-членки;

б) да си сътрудничи по въпроси от 
трансграничен характер с регулаторния 
орган или органи на съответните 
държави-членки и с Агенцията;
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Or. en

 Обосновка

Агенцията следва да взема участие във всички трансгранични дейности, за да се 
гарантират прозрачни и честни практики, както и задоволителни равнища на 
инвестиции, и ние не трябва да позволяваме развитието на регулаторна празнина във 
връзка с трансграничните и регионалните пазари.

 Изменение 51

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
AЧлен 22в – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка;

д) да гарантира, че няма кръстосано 
субсидиране между дейностите по 
пренос, разпределение и доставка, 
както и да гарантира, че тарифите 
за разпределение и пренос са 
предварително определени за 
съответните периоди, по време на 
които се прилагат;

Or. en

 Обосновка

Ефективното планиране на инвестициите е от решаващо значение за развитието на 
вътрешния пазар на електроенергия и националните регулаторни органи трябва да 
бъдат в състояние да гарантират, че определените тарифи покриват достатъчно 
дълъг период в бъдещето, за да подпомогнат планирането на инвестициите.   

 Изменение 52

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в член 
2в, параграф 1 от Регламент (EО) № 
1228/2003;

е) да преглежда инвестиционните 
планове на операторите на преносни 
системи и да изготвя оценка в годишния 
си доклад на инвестиционните планове 
на операторите на преносни системи по 
отношение на съвместимостта им с 
десетгодишния европейски план за 
развитие на мрежата, споменат в член 
2в, параграф 1 от Регламент (EО) № 
1228/2003; десетгодишният 
инвестиционен план гарантира, че 
качеството и броят на работната 
сила са достатъчни за изпълнение на 
задълженията за услуги; един неуспех 
в изпълнението на 10-годишния 
инвестиционен план води до налагане 
на пропорционални санкции в 
съответствие с насоките, издадени 
от Агенцията;  

Or. en

 Обосновка

Регулаторните органи трябва да носят отговорност за гарантирането на това, че 
десетгодишните инвестиционни планове включват разпоредби, гарантиращи 
способността на работната сила да отговори на задълженията за обществена 
услуга, установени в настоящата директива.  Трябва да съществуват ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, които могат да бъдат използвани срещу 
електроенергийните предприятия в случаите на несъответствие с някое от 
задълженията, установени в настоящата директива.

 Изменение 53

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
AЧлен 22в – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата и да 

ж) да следи за сигурността и 
надеждността на мрежата, да създава 



PR\707408BG.doc 51/81 PE402.516v01-00

BG

преразглежда правилата за сигурност и 
надеждност на мрежата;

или одобрява стандарти и изисквания 
за качество на услугата и доставката 
и да прави преглед на изпълнението на 
правилата за сигурност и надеждност на 
мрежата по отношение качество на 
услугата и доставката;

Or. en

 Обосновка

Регулаторните органи трябва да имат възможност да наблюдават качеството на 
услугата във връзка с мрежовата сигурност и надеждност, за да гарантират 
изпълнението на задълженията за обществена услуга. 

 Изменение 54

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„и a) да наблюдава случаите на 
ограничаващи договорни практики, 
включително разпоредби за 
изключителност, които могат да 
възпрепятстват или да възпрат 
избора на потребители, които не са 
домакинства, да сключат договори 
едновременно с повече от един
достаавчик; в такива случаи 
националните регулаторни органи 
уведомяват органите за защита на 
конкуренцията относно такива 
практики;”

Or. en

 Обосновка

Даването на възможност на потребители, които не са домакинства, да изберат свой 
доставчик, без да бъдат ограничавани чрез клаузи за изключителност, ще спомогне за 
развитие на конкуренцията на вътрешния пазар. 
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 Изменение 55

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„и б) да признава договорна свобода по 
отношение на дългосрочните 
договори и възможността за 
сключване на договори на базата на 
активи, при условие че са съвместими 
със съществуващото 
законодателство на ЕС.”

Or. en

 Обосновка

Съществува необходимост от развиването на нов капацитет особено от новите 
участници, като дългосрочните договори с основни клиенти могат да се окажат 
необходими за осигуряване на част от финансирането на такива инвестиции. Освен 
това, някои от високоенергийните ползватели се нуждаят от достъп до дългосрочни, 
предвидими енергийни договори, за да запазят своята конкурентоспособност спрямо 
други региони, където съществуват такива договори. 

 Изменение 56

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти;

й) да следи времето, за което 
преносните и разпределителните 
предприятия извършват 
присъединявания и ремонти, и да 
налага санкции в съответствие с 
насоките на Агенцията, ако бъдат 
продължени без наложителна 
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причина;

Or. en

 Обосновка

Трябва да съществуват ефективни, подходящи и възпиращи санкции, които се 
прилагат спрямо електроенергийни предприятия в случаи на несъответствие с някое 
от задълженията, установени в настоящата директива.

 Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

 Обосновка

За да бъдат в състояние ефективно да защитават потребителите, разпоредбите, 
предвидени в приложение A, трябва да се ползват с изпълнителна сила, а 
регулаторните органи трябва да разполагат с ефективни, подходящи и възпиращи 
санкции, които да бъдат прилагани спрямо електроенергийните предприятия в 
случаите на несъответствие с някое от задълженията, предвидени в настоящата 
директива.



PE402.516v01-00 54/81 PR\707408BG.doc

BG

 Изменение 58

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(л) да публикува поне веднъж годишно 
препоръки и решения,  относно 
съответствието на тарифите за доставка 
с разпоредбите на член 3 с оглед на 
това към времето за приложение на 
настоящата директива да бъдат 
премахнати общите регулирани цени 
за крайни потребители под 
пазарната стойност  на продаваната 
електроенергия; при неизпълнение 
следва да бъдат налагани 
пропорционални санкции;

Or. en

 Обосновка

С цел подпомагане развитието на вътрешния пазар следва да бъдат премахнати 
регулираните тарифи, установени под пазарни цени, за да се отвори пазарът. Трябва 
да има ефективни, подходящи и възпиращи санкции, които да бъдат прилагани спрямо 
електроенергийните предприятия в случаите на несъответствие с тази разпоредба.

 Изменение 59

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква л a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„л a) да докладва на националните 
органи за защита на конкуренцията и 
на Комисията тези държави-членки, 
в които регулираните тарифи са по-
ниски от пазарната цена;¨
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Or. en

 Обосновка

С цел подпомагане развитието на вътрешния пазар трябва да бъдат премахнати 
регулираните тарифи, установени под пазарни цени, за да се отвори пазарът. Трябва 
да има ефективни, подходящи и възпиращи санкции, които да бъдат прилагани спрямо 
електроенергийните предприятия в случаите на несъответствие с тази разпоредба.

 Изменение 60

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
Директива 2003/54/EО

Член 22в – параграф 1 – буква o a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„o a) да определя или да одобрява 
тарифи за достъп до мрежата и да 
публикува използваната методология 
за разработване на тарифите.”

Or. en

 Обосновка

Националните регулаторни органи трябва да бъдат в състояние да определят или да 
одобряват тарифи, за да гарантират справедлив достъп за всички участници на 
електроенергийния пазар, като методологията, която стои в основата на 
определянето на тези тарифи, трябва да бъде прозрачна и публикувана в 
съответствие с параграф 4 от настоящия член.

 Изменение 61

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква o б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„o б) да налага горна граница на 
цените на неконкурентоспособните 
пазари за определен и ограничен 
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период от време, с цел да защити 
потребителите от злоупотреба с 
пазара; горните граници на цените се 
определят на достатъчно високо 
равнище, така че да не обезсърчават
ново навлизане и разширяване на
съществуващи конкуренти;¨

Or. en

 Обосновка

Националните регулаторни органи трябва да са в състояние да налагат горни граници 
на цените при наличието на извънредна пазарна мощ, но те трябва да бъдат 
достатъчно високи, така че да не обезкуражат ново навлизане или разширяване на 
съществуващи конкуренти и развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

 Изменение 62

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
AЧлен 22в – параграф 1 – буква o в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„o в) да разработва, в сътрудничество 
със съответните планиращи органи, 
насоки относно една ограничена във 
времето процедура за издаване на 
лицензи, за да насърчи новите 
участници да навлизат на пазара за 
производство и търговия; тези насоки 
се одобряват от Агенцията, за да се 
гарантира минимално равнище на 
хармонизация в планирането на 
територията на държавите-членки;”

Or. en

 Обосновка

Много нови участници понастоящем срещат трудности в достъпа до пазара на 
производство и търговия.
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 Изменение 63

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 1 – буква o г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„o г) да гарантира, че колебанията в 
цените на едро са прозрачни.”

Or. en

 Обосновка

За да се гарантират равни условия за всички участници на пазара, те трябва да имат 
достъп до всички промени в цените на едро.

 Изменение 64

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – 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 
електроенергийните пазари 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 виртуални 
електроцентрали;

б) да извършва в сътрудничество с 
националните органи за защита на 
конкуренцията проучвания относно 
функционирането на 
електроенергийните пазари 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 виртуални 
електроцентрали; да гарантира 
създаването на един наистина 
конкурентоспособен пазар на ЕС чрез 
определяне на мандат за постепенно 
нарастващо освобождаване на 
производствен капацитет на реални 
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цени, така че до 2020 г. нито едно 
отделно дружество да не отговаря за 
повече от 20% от съответния пазар; 
съответният пазар се определя от 
Комисията;

Or. en

 Обосновка

За да гарантира, че на определен пазар няма господство от страна на един или повече 
участници, регулаторните органи трябва да разполагат с правомощия да 
ограничават пазарния дял до 20 % за едно електроенергийно предприятие. Това ще 
отвори пазарите в държавите-членки, по-специално тези, на които присъстват 
доминиращи пазарни участници, които поне в няколко случая са били виновни в 
злоупотреба с власт, и ще гарантира справедлив достъп на другите пазарни
участници.  С все по-нарастващата интеграция на пазарите, географският размер на 
един пазар ще нараства, така че настоящата разпоредба ще даде възможност на 
дружествата да нарастват с нарастващата интеграция на пазарите.

 Изменение 65

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да изисква всякаква информация от 
електроенергийните предприятия, 
необходима за изпълнение на задачите 
му;

в) да получава всякаква информация от 
електроенергийните предприятия, 
необходима за изпълнение на задачите 
му, включително мотиви за отказа да 
се предостави достъп на трети 
страни, както и всякаква информация 
относно необходимите мерки за 
засилване на мрежата, и когато това 
е необходимо, да си сътрудничи с 
регулаторите на финансови пазари; 

Or. en

 Обосновка

За да се гарантира способността на националните регулаторни органи да 
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наблюдават функционирането на пазара на електроенергия, те следва да бъдат в 
състояние да получават съответната информация от електроенергийните 
предприятия.

 Изменение 66

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да налага ефективни, целесъобразни и 
възпиращи санкции спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива или 
решенията на регулаторния орган или 
Агенцията;

г) да налага ефективни, целесъобразни и 
възпиращи санкции, включително 
оттегляне на разрешителни, спрямо 
електроенергийните предприятия, които 
не изпълняват задълженията си 
съгласно настоящата директива, 
включително приложение A или 
решенията на регулаторния орган или 
Агенцията;

Or. en

 Обосновка

Трябва да съществуват ефективни, подходящи и възпиращи санкции, които да се 
прилагат спрямо електроенергийните предприятия в случаите на несъответствие с 
някое от задълженията, предвидени в настоящата директива.

 Изменение 67

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 

a) свързване и достъп до национални 
мрежи, включително тарифи за пренос и 
разпределение и техните 
методологии или алтернативно, 
методологиите и тяхното 
наблюдение за определяне или 
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да обезпечат трайността на мрежите; одобряване на тарифи за пренос и 
разпределение. Тези тарифи дават 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции в мрежите по 
начин, който позволява тези инвестиции 
да обезпечат трайността на мрежите;

Or. en

Обосновка

Националният регулаторен орган трябва да гарантира прозрачност на системата, 
така че да се осигури достъп на всички пазарни участници и възможност за 
ефективно планиране.

 Изменение 68

 Предложение за директива – акт за изменение
AЧлен 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето или одобряването 
на тарифите регулаторните органи 
осигуряват подходящи стимули в 
краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

5. При определянето или одобряването 
на условията относно тарифите и 
изравнителните услуги, регулаторните 
органи осигуряват подходящи стимули 
в краткосрочен и дългосрочен план за 
операторите на мрежи да повишават 
ефективността, да насърчават пазарната 
интеграция и да подкрепят съответните 
научноизследователски дейности.

Or. en

 Обосновка

Националните регулаторни органи трябва да гарантират, че изравнителните 
дейности на операторите на преносни системи се осъществяват открито и 
прозрачно, за да се гарантира паритет за всички пазарни участници.
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Изменение 69

Предложение за директива– акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регулаторните органи следва да имат 
правомощията да изискват от 
операторите на преносни 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 преносни и 
разпределителни системи при 
необходимост да променят реда и 
условията, споменати в настоящия член, 
за да се гарантира, че те са съразмерни и 
приложени по недискриминационен 
начин. В случай на забавяне относно 
определянето на тарифите за пренос 
и разпределение, регулаторните 
органи разполагат с правомощия да 
определят тарифи за пренос и 
разпределение на предварителна база 
и да вземат решения относно
подходящи компенсаторни мерки, в 
случай че окончателните тарифи се 
отклоняват от тези временни 
тарифи.

Or. en

 Обосновка

Националните регулатори би следвало да разполагат с правомощието да гарантират 
предприемането на съответното действие от страна на операторите на преносни 
системи и операторите на разпределителни системи.

 Изменение 70

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Решенията на регулаторните органи 12. Решенията на регулаторните органи 
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се придружават от мотиви. се обосновават надлежно и се 
придружават от мотиви.

Or. en

 Обосновка

Яснотата на езика е необходима, така че да се гарантира независимостта на 
националния регулаторен орган.

 Изменение 71

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – 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 което и да 
е правителство.

Or. en

 Обосновка

Трябва да съществува ефективна процедура за обжалване във всички държави-членки, 
така че да се гарантира справедливото третиране на всички участници на пазара, но 
е важно това да бъде независимо от правителството.

 Изменение 72

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22в – параграф 14
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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, 
посочена в член 27б, параграф 3.

14. Комисията приема в срок от една 
година от влизането в сила на 
настоящата директива 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, 
посочена в член 27б, параграф 3.

Or. en

 Обосновка

Това би следвало да бъде обвързваща мярка, която да гарантира ефективната работа 
на регулаторните органи в подпомагането им на развитието на вътрешния пазар за 
електроенергия, като това действие следва да се предприеме своевременно.

 Изменение 73

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на съвместни борси за 
електроенергия и разпределяне на 
трансграничния капацитет и за да 
осигуряват минимален капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност за 
развитие на ефективна конкуренция.

2. Регулаторните органи си сътрудничат 
най-малко на регионално равнище, за да 
насърчават създаването на оперативни 
споразумения с цел осигуряване на 
оптимално управление на мрежата, 
развиване на съвместни борси за 
електроенергия и разпределяне на 
трансграничния капацитет и за да 
осигурят адекватен капацитет на 
междусистемните връзки в съответния 
регион, за да бъде дадена възможност за 
развитие на ефективна конкуренция.

Or. en
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 Обосновка

Това би следвало да насърчи по-нататъшната трансгранична регулаторна 
хармонизация, но по преценка на националните регулаторни органи. Без това 
допълнение на някои национални регулаторни органи може да бъде забранено да си 
сътрудничат.

 Изменение 74

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Регулаторните органи имат право 
да сключват споразумения помежду 
си, за да насърчават регулаторното 
сътрудничество.

Or. en

 Обосновка

Виж обосновката към изменение 73.

 Изменение 75

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12
 Директива 2003/54/EО
Член 22 е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, както и 
формата и съдържанието на данните, 
които се съхраняват. Тези мерки, 
целящи изменение на неосновни 
елементи от настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 

4. За да гарантира уеднаквеното 
прилагане на настоящия член, 
Комисията може да приеме насоки, 
определящи методите и условията за 
съхранение на документацията, както и 
формата и съдържанието на данните, 
които се съхранява при използване на 
най-добрата съвременна практика. 
Тези мерки, целящи изменение на 
неосновни елементи от настоящата 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27б, параграф 3.

директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 27б, параграф 3.

Or. en

 Обосновка

Комисията трябва да гарантира приложението на най-добрата практика при 
съхранение на документацията във всички държави-членки.

 Изменение 76

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 26 – параграф 1

Текст предложен от Комисията Изменение

13a) Член 26, параграф 1 се заменя със
следния текст: 
„1.  По отношение на изолирани 
микро мрежи, държавите-членки, 
които могат да докажат след като 
директивата влезе в сила, че има 
съществени проблеми за работата на 
техните малки несвързани мрежи, 
може да кандидатстват за дерогации 
от съответните разпоредби на глави 
ІV, V, VІ, VІІ, както и глава ІІІ, 
доколкото става въпрос за 
рехабилитация, осъвременяване и 
разширяване на съществуваща 
мощност, които може да им бъдат 
дадени от Комисията. Последната 
информира държавите-членки за тези 
молби преди да вземе решение, като 
вземе под внимание спазването на 
поверителността. Това решение се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз…"

Or. en
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(Същата формулировка като тази на член 26, параграф 1 от Директива 2003/54 EО, 
като заличава „Настоящият член си прилага и за Люксембург”) 

 Обосновка

Докато е логично да се предположи, че понастоящем много държави-членки остават 
в изолирани пазари, където съществуват трудности при постигането на истински 
конкурентоспособен трансграничен пазар на електроенергия, то Люксембург се 
намира в сърцето на пазара на електроенергия на ЕС.

 Изменение 77

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13 б (нова)
 Директива 2003/54/EО
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б Член 26, параграф 2 се заменя със
следния текст: 
„2. След като директивата влезе в 
сила държава-членка, която поради 
причини от технически характер има 
съществени проблеми при отварянето 
на своя пазар за някои ограничени 
групи на небитови потребители, 
посочени в член 21, параграф 1, буква 
б), може да кандидатства за дерогация 
от това условие, което може да й бъде 
дадено от Комисията за период, който 
не надвишава 12 месеца след датата, 
посочена в член 30, параграф 1. При 
всички случаи подобно дерогиране 
губи сила на датата, посочена в член 
21, параграф 1, буква в).”

Or. en

(Същата формулировка като тази на член 26, параграф 2 от Директива 2003/54 EО, 
като съкращава срока до 12 месеца)

 Обосновка

12 месеца са достатъчно време за държавите-членки да преодолеят техническите 
бариери.
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 Изменение 78

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 14 a (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a) Буква a) от приложение A се 
заменя със следния текст: 
„a) имат право да сключат договор с 
техен доставчик на електроенергийна 
услуга, като се уточнява:
- самоличността и адреса на 
доставчика;
- предоставяната услуга, 
предлаганите равнища на качеството 
на услугата, както и времето за 
първоначално свързване;
- … видовете предлагана услуга за 
поддръжка;
- начините, по които може да се 
получи осъвременена информация 
относно приложимите тарифи и 
таксите за поддръжка;
- продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на 
договора, съществуването на 
евентуално право на оттегляне без 
такса;
- всякакви договорености относно 
компенсации и възстановяване на 
средства, които се прилагат, при 
положение че не е спазено 
договореното равнище на качество на 
услугата, включително неточно и 
забавено фактуриране; …
- начинът за започване на процедура 
за уреждане на спорове в 
съответствие с точка е); и
- информация относно 
потребителските права включително 
всички горепосочени, ясно съобщени 
чрез получаваните сметки и на 
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уебсайтовете на електроенергийните 
дружества.”

Or. en

(Същата формулировка като тази на приложение A a) от Директива 2003/54 EО, 
като добавя последния абзац)

 Обосновка

Качеството на услугата и прозрачността са съществени права на един конкурентен 
пазар.

 Изменение 79

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 14 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 б) Буква б) от приложение A се 
заменя със следния текст: 
„б) са получили своевременно 
известие относно намерение за 
промяна на договорни условия и са 
информирани за своето право на 
оттегляне, когато известието се 
връчва. Лицата, отговорни за 
връчването на известия и съобщения, 
трябва да уведомяват директно 
своите абонати за увеличаване на 
таксите в подходящо време не по-
късно от един нормален инкасаторски 
период след като увеличението влиза 
в сила, по прозрачен и разбираем 
начин. Държавите-членки 
осигуряват, че потребителите са 
свободни да се оттеглят от договори, 
ако те не приемат новите условия, 
съобщени им от техния доставчик на 
електроенергийни услуги;"

Or. en
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(Същата формулировка като тази на приложение A б) от Директива 2003/54 EО, 
като добавя „по прозрачен и разбираем начин”)

 Обосновка

Прозрачността е от съществено значение на един конкурентен пазар.

 Изменение 80

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 14 в) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 в) Буква в) от приложение A се 
замени със следния текст: 
„в) получават прозрачна независима 
информация относно приложимите 
цени и стандартен ред и условия по 
отношение на достъпа и използването 
на електроенергийни услуги на 
национално и общностно равнище;"

Or. en

(Същата формулировка като тази на приложение A в) от Директива 2003/54 EО,като 
добавя „на национално и на равнище Общност”)

 Основание

Тази информация ще подобри конкуренцията.

 Изменение 81

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 г) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 г) Буква г) от приложение A се 
заменя със следния текст: 
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„г) са получили широк набор от 
начини на плащане, така че 
уязвимите потребители да не бъдат 
дискриминирани, като те включват 
предплатени електромери и тарифни 
калкулатори без такса, когато това е 
приложимо. Всяка разлика в 
сроковете и условията трябва да 
отразява разходите за доставчика при 
различните системи на плащане. 
Общите условия трябва да бъдат 
справедливи и прозрачни. Те трябва 
да са формулирани ясно и 
изчерпателно. Потребителите трябва 
да бъдат защитени срещу 
несправедливи или подвеждащи 
методи на продажба, включително 
наложени от търговеца недоговорни 
бариери;”

Or. en

(Същата формулировка като тази на приложение A г) от Директива 2003/54 EО, 
като добавя „така че уязвимите потребители да не бъдат дискриминирани, които 
трябва да включват предплатени електромери и тарифни калкулатори без такса, 
когато това е приложимо” и „включително наложени от търговеца недоговорни 

бариери”)

 Обосновка

Необходимо е уязвимите потребители да бъдат специално защитени.

 Изменение 82

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 д ) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 e) Буква е) от приложение A се 
заменя със следния текст: 
„е) се ползват от прозрачни, прости и 
не скъпи процедури за решаване на 
техни оплаквания. Тези процедури 
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трябва да дават възможност за 
уреждане на споровете по справедлив 
и бърз начин в срок от три месеца с 
предвиждането, където има законно 
основание, на система за 
възстановяване на средства и/или 
компенсиране. Те следва да прилагат, 
където е възможно, принципите, 
изложени в Препоръка  98/257/EО на 
Комисията;”

Or. en

(Същата формулировка като тази на приложение A е) към Директива 2003/54 EО, 
като добавя “в срок от три месеца”)

Обосновка

Потребителите трябва да бъдат представлявани от орган, който е независим от 
националния регулатор, правителството и доставчиците на електроенергия.

 Изменение 83

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 15
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) имат на разположение данните за 
потреблението и правото на изрично 
споразумение и без допълнителни 
разходи да предоставят достъп до тези 
данни на всяко предприятие с лиценз за 
доставка, които може да включват 
доставката на енергия за определена 
област и всички национални и на 
общността механизми за насърчаване 
на енергийната ефективност. 
Страната, отговаряща за управлението 
на данните, е длъжна да представи тези 
данни на предприятието, Държавите-
членки определят формата на данните и 
процедурата, по която доставчиците и 
потребителите получават достъп до тях. 
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За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

Or. en

 Обосновка

Това ще насърчи поведение, ориентирано към опазване на околната среда, и ще 
подобри ролята на потребителите за положително въздействие върху пазара.

 Изменение 84

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 15
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) ежемесечно биват информирани за 
действителното потребление на 
електроенергия и съответните разходи. 
За тази услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите.

и) ежемесечно биват информирани за 
действителното потребление на 
електроенергия и съответните разходи, 
които може да включват доставката 
на енергия за определена област и 
всички национални и на Общността 
механизми за насърчаване на 
енергийната ефективност. За тази 
услуга не може да се начисляват 
допълнителни разходи на 
потребителите. До 2015 г. във всички 
домакинства трябва да бъдат 
инсталирани умни електромери.

Or. en

 Обосновка

Това ще насърчи поведение, ориентирано към опазване на околната среда, и ще 
подобри ролята на потребителите за положително въздействие върху пазара.Умните 
електромери съобщават действителното потребление на доставчика и информират 
потребителя за стойността на действителното потребление. Те биха позволили на 
потребителите да намалят заявката в пиковите часове и да намалят разходите за 
енергия. След като мерките за опазване на околната среда бъдат напълно разбрани 
от потребителите, те биха довели до желаното увеличаване на енергийната 
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ефективност, каквато е и целта на тяхното въвеждане.

 Изменение 85

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - 15 a) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В приложение A се добавя
следният параграф: 
„Европейската харта за правата на 
потребителите на енергия, 
предложена от Комисията, служи 
като основа за насоките за защита на 
потребителите, предложени от 
Агенцията на Комисията.”

Or. en

(Добавя нов параграф к) към приложение A към Директива 2003/54 EО)

 Обосновка

Европейската глава за потребителите на енергия взема под внимание становищата 
на съответните заинтересовани страни и социални партньори относно правата на 
потребителите и трябва да бъде призната в рамката на настоящата директива.

 Изменение 86

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 15 б) (нова)
 Директива 2003/54/EО
Приложение A - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) В приложение A се добавя
следният параграф: 
„Във всяка държава–членка се създава
независим потребителски орган. Този 
орган представлява потребителите 
при провеждане на официални 
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консултации във връзка с енергийния 
пазар на ЕС. Този орган гарантира 
адекватната защита на 
потребителите в съответствие с 
разпоредбите, установени в 
настоящата директива, и отговаря 
за предоставянето по-специално на 
независими консултации, надеждна 
информация, съвети и 
представляване на потребителите.”

Or. en

(Добавя нов параграф l към приложение A към Директива 2003/54 EО)

 Обосновка

Докато на националните регулатори трябва да бъде предоставена власт, за да 
защитават потребителите, необходимо е на потребителите да се даде официален 
глас. Националният регулатор и органът на потребителите биха гарантирали 
сътрудничество, обмен на информация и последователно разглеждане на проблемите, 
които засягат и двете.

 Изменение 87

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 - параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [18 месеца от нейното 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текстовете на тези 
разпоредби, като предоставят 
същевременно таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от [12 месеца от нейното 
влизане в сила. Те незабавно съобщават 
на Комисията текстовете на тези 
разпоредби, като предоставят
същевременно таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en
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 Обосновка

12 месеца би трябвало да са достатъчно време за държавите-членки да въведат 
настоящата директива.

 Изменение 88

 Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 - параграф 1 – алинея 2

Текст предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
[18 месеца след датата на влизане в 
сила].

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
[12 месеца след датата на влизане в 
сила].

Or. en

 Обосновка

12 месеца би трябвало да са достатъчно време за държавите-членки да въведат 
настоящата директива.



PE402.516v01-00 76/81 PR\707408BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. При липса на добре функциониращ пазар на газ и електроенергия, за 
Европейския съюз ще бъде все по-трудно да гарантира сигурност на доставките 
и наличието на устойчив, енергиен пазар с ниско равнище на емисии на 
въглерод, както и своята конкурентоспособност на световно равнище.

2. Преди да разгледаме подходящия пазарен модел, следва да се запитаме защо 
настояваме да се извърши тази промяна. Нуждаем се от тази промяна с цел да се 
предлагат изгодни условия на потребителите, да се осигури равно третиране на 
всички участници в пазара, производители и потребители, да се гарантират по-
добри условия за инвестициите, като се обезпечава сигурност на доставките и 
по-добър достъп за енергията от възобновяеми източници, както и с оглед на 
ограничаване на влиянието на големите енергийни предприятия върху пазара, за 
да могат малките и средните предприятия да получат по-добър достъп до 
мрежата. Това изисква прилагане на двоен подход: по-добро регулиране и 
управление на пазарите на електроенергия и газ по отношение на дейността на 
мрежови монополи и структурата на пазара и решително прилагане на 
законодателството в областта на конкуренцията с цел намаляване на пазарната 
концентрация.

I - Защита на потребителите и социално въздействие

3. Всеки един модел вероятно ще бъде съпътстван от увеличение на цените на 
енергия. Въздействието на Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, 
задължението 20% от електроенергията да се произвежда от възобновяеми 
източници, както и все по-ограничените доставки на петрол при цени около 100 
щ.д. на барел сочат, че е вероятно цените да се повишават.

4. Въпреки че енергийната бедност и защитата на уязвимите потребители попадат 
в кръга на националната компетентност, очевидно е, че съществува връзка с 
политиката на ЕС в тази област. Европейският съюз трябва да формулира ясно 
определение за енергийна бедност, както и да настоява държавите-членки да 
представят планове относно енергийната бедност, чието наблюдение да се 
извършва от Комисията.  Въпреки това инструментите, използвани за защита на 
уязвимите потребители, трябва да подкрепят и да бъдат съвместими с 
необходимите условия за наличие на открити, конкурентни пазари.  Необходимо 
е да гарантираме, че за неплатежоспособните потребители, по-специално 
пенсионерите, няма да бъдат прекъснати доставките на енергия, както и че не 
съществува дискриминация спрямо бедните потребители по отношение на 
моделите за ценообразуване.  Борбата срещу недостига на горива може да се 
провежда най-успешно чрез насърчаване на енергийната ефективност и мерките 
за енергоспестяване; също така следва да се проучи по какъв начин може да се 
заздрави връзката между настоящата директива и изискванията за енергийна 
ефективност. 
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5. Необходима е повишена прозрачност по отношение на правата на 
потребителите. Разпоредбите на приложението към директивата трябва да се 
прилагат, наблюдават и контролират от Националните регулаторни органи 
(НРО) и над тях да се извършва надзор от новия европейски регулаторен орган. 
Качеството на услугите следва да бъде основна част от отговорностите на 
електроенергийните предприятия. Следва да се наложат недвусмислени санкции 
при неприлагане, включително отнемане на лиценза или друго равностойно 
разрешително на национално равнище.  Предложението за Европейска харта за 
потребителите на енергия следва да се приведе в сила чрез директиви относно 
електроенергията и газта и по този начин да добие правна тежест. Във всяка 
държава-членка следва да се създаде официален орган на потребителите на 
енергия.

II- Какъв енергиен модел?

6. Пълното отделяне на собствеността е единственият модел, който може да 
предостави гаранции на конкурентните дружества, които искат да се включат в 
пазара, и да гарантира, че няма да възникне конфликт на интереси.

7. Потенциалната възможност за несправедливо дискриминационно отношение 
винаги ще бъде налице в случаите, в които предприятия упражняват 
едновременно конкурентна и монополистична дейност. Това обаче следва да се 
придружава от повишена прозрачност, координация на операторите на мрежи, 
хармонизация на пазарните правила и сближаване на националните 
законодателства, включително по отношение на политиката в областта на 
конкуренцията. 

8. Предложението на Комисията не изисква след отделяне на собствеността 
преносните мрежи, които са държавна собственост, да бъдат принудително 
приватизирани.

9. Моделът за независим оператор на системи, при който дадено предприятие 
може да притежава електроенергийна мрежа, но не и едновременно да бъде неин 
оператор, предполага бюрократизъм и скъпоструващ регулаторен контрол и 
поради това не представлява жизнеспособна алтернатива на пълното отделяне на 
собствеността.

а) Инвестиции

10. Опитът на държавите-членки сочи, че пълното отделяне на собствеността води 
до повишени инвестиции и подобрено функциониране на мрежите.

11. 10-годишните инвестиционни планове, които се изискват съгласно регламента,
следва да гарантират, че се прилагат дългосрочни стратегии, които отдават 
приоритетно значение на потребностите на потребителите, над потребностите на 
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акционерите.  Тази инвестиционна стратегия следва да гарантира, че качеството 
и числеността на работната ръка са достатъчни с оглед на изпълнението на 
задължението за предоставяне на услуги. Тя подлежи на одобрение и 
наблюдение от страна на националните регулаторни агенции, както и на надзор 
от страна на новата Европейска регулаторна агенция. Инвестиционните планове 
следва да отчитат това, че крайната цел е изграждането на европейска мрежа.

б) Възобновяеми източници на енергия и децентрализирано 
производство

12. Моделът за пълно отделяне на собствеността ще гарантира по-добър достъп за 
производителите на енергия от възобновяеми източници до мрежите, но при все 
това следва да направим дори повече и да гарантираме, че енергията от 
възобновяеми източници и производството на микро равнище следва да имат 
приоритетен достъп до мрежите освен в случаите, в които поради технически 
причини това е невъзможно.

13. Трябва да гарантираме, че гражданите отново ще получат власт чрез оказване на 
подкрепа за производството на местно и микро равнище и инсталациите за 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Това ще 
изисква огромни инвестиции в „интелигентни“ мрежи. В днешно време 
вертикално интегрираните електроенергийни дружества нямат стимул да влагат 
подобни инвестиции, тъй като те няма да изграждат или контролират това 
производство на местно равнище.

14. Осъвременяването на разпределителните мрежи е от първостепенно значение за 
развитието на децентрализирано производство и за повишаване на енергийната 
ефективност. Директивата следва да гарантира възможността за насърчаване на 
областните системи.

III - Изпълнение на разпоредбите и регулатори

15. Комисията следва да прилага строги мерки спрямо държави-членки, които не 
изпълняват разпоредбите на настоящите директиви. Контролът и 
недвусмислените санкции са необходими с цел да се гарантира успехът на 
последващия модел; това важи по-специално за енергийните мрежи, за които е 
присъщо да упражняват монополна дейност.

16. Националните регулатори трябва да бъдат действително независими както по 
отношение на правителството, така и на промишлените предприятия, и следва да 
се постигнат минимални стандарти при хармонизиране на техните правомощия 
чрез въвеждане на общи правила относно прозрачността и отчетността. На тях 
следва също да се възложи отговорността да гарантират, че се отчитат 
потребностите на европейските потребители при вземане на решения, по-
специално относно трансграничните инвестиции.
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17. Националните регулаторни агенции следва да могат да налагат мерки за 
насърчаване на конкуренцията, както и да носят отговорността за 
преразглеждане на това кои дружества упражняват значително господство на 
пазара. На националните регулаторни агенции следва да се предоставят 
инструментите за постигане на по-силна конкуренция, чрез тясно 
сътрудничество с органите на национално и европейско равнище, които следят 
за наличието на картели, и следва да разполагат с юридически правомощия за 
сключване на споразумение с други регулаторни органи на национално и 
европейско равнище (напр. относно обмена на данни).

18. Законодателството на ЕС следва да посочи ясно целите на политиките и точния 
обхват на задълженията и правомощията на националните регулаторни агенции, 
включително правомощията за определяне или одобрение на тарифите за достъп 
до мрежите и методите, използвани при определяне на тези тарифи. Всяка една 
от националните регулаторни агенции трябва да разполага с правомощия за 
получаване на съответната информация от газовите и електроенергийни 
предприятия и за налагане на ефективни санкции, както и с подходящи 
правомощия за провеждане на разследване и с достатъчни правомощия за 
уреждане на спорове.

19. В случаите, в които държави-членки транспонират законодателството на ЕС 
прекалено бавно, националните регулатори следва да бъдат насърчавани да 
използват правото си да налагат за определен ограничен период от време горна 
граница на цените в пазари, в които липсва конкуренция, с цел потребителите да 
бъдат защитени срещу злоупотреби с пазара. Органите на Комисията следва да 
предприемат мерки срещу регулирани тарифи, които са по-ниски от пазарните, 
тъй като това възпрепятства конкуренцията и нарушава нейните правила, по-
специално сред енергоемките потребители в ЕС. 

20. Комисията предлага редица разпоредби, които предвиждат делегиране на 
правомощия на Комисията за приемане на насоки със задължителен характер 
чрез процедурата на комитология. При все това законодателните правомощия 
следва по целесъобразност да се разглеждат в рамките на процедурата на 
съвместно вземане на решение, а не на процедурата на комитология, с цел да не 
се подкопават правомощията на Европейския парламент. 

IV - Европейска регулаторна агенция за енергетиката (Агенция)

21. Следва да се определят ясно задълженията на регулаторните органи на 
национално и европейско равнище с цел да се гарантира, че няма дублиране. 
Регулаторната агенция следва да извършва наблюдение върху всички условия, 
посочени в Директивата за националните регулатори. Неизпълнението на 
предвидените в директивата разпоредби следва да води до недвусмислени 
санкции.  Правомощията и независимостта на Европейската регулаторна 
агенция следва да се гарантират чрез отчетност пред Европейския парламент.
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22. По отношение на трансграничните въпроси е нужно да се признаят наличието на 
регулаторни различия и необходимостта от по-добри междусистемни връзки в 
някои части на европейския пазар.   Поради това се приветства предложението 
да се предоставят на Агенцията правомощия за вземане на решение за 
освобождаване на междусистемните връзки от задължения, както и за 
освобождаване от задължения в случаи, в които инфраструктурата се намира на 
територията на повече от една държави-членки. Ако компетентните национални 
регулаторни агенции не могат да постигнат споразумение относно подходящия 
регулаторен режим, европейската агенция може да обяви търг за междусистемни 
връзки от първостепенно значение, след провеждане на консултация със 
съответните органи. Разходите следва да се прехвърлят върху потребителите в 
рамките на регулирани и прозрачни условия. Агенцията следва да изпълнява по-
активна роля по отношение на регулирането на въпроси с трансграничен 
характер.

V - Регионални електроенергийни пазари

23. Крайната ни цел следва да бъде създаването на обща европейска 
електроенергийна мрежа чрез предприемане на подходящи, ясни и постепенни 
мерки. Следва да се посочи ясно, че тя следва да се изгражда успоредно с 
пълното отделяне на собствеността и че тя не следва да се разглежда като 
алтернативен модел.

24. На операторите на преносни системи следва да се предостави ясно предначертан 
план и график с цел да се гарантира постигането на напредък. Следва да се 
постигне равновесие при разпределянето на правомощията между операторите 
на преносни системи и регулаторните органи. Като цяло регулаторите са в 
състояние да определят по-добре кодексите за търговска дейност - напр. правила 
за осигуряване на равновесие и правила относно претоварването, докато 
отговорността за техническите кодекси следва да се носи от операторите на 
преносни системи. Развитието на кодекс на ЕС за мрежите би гарантирал, че 
регионалните пазари няма да се раздалечат един от друг. 

25. Определянето на регионите и насърчаването на регионалното сътрудничество с 
цел да се гарантира гладко интегриране на пазара в по-широките рамки на 
Европа са от решаващо значение. От първостепенно значение е да се свържат 
„енергийните острови“ като балтийските държави, които не са свързани с 
мрежата на Съвета за координиране на преноса на електроенергия. Необходимо 
е да се въведат стимули с оглед на преодоляване на пречките, които 
предизвикват забавяне на изграждането на нова инфраструктура за внос и износ 
на електроенергия. Дейността на Агенцията следователно следва да има и 
регионално измерение.

VI - Собственост на трети страни

26.Енергетиката е несъмнено област, в която националните и европейски интереси  
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следва да се ползват с първостепенно значение, по-специално в контекста на 
сигурността на доставките. Освен това е необходимо допълнително изясняване 
на въздействието на тази клауза по отношение на инвестициите на трети страни 
в преносните системи в ЕС, както и на ограничаването на един общ 
инвестиционен фонд за изкупуване на отделена инфраструктура в резултат на 
изискванията за отделяне. Докладчикът изтъква, че предпочитаният от нея модел 
по отношение на собствеността върху инфраструктурата е мажоритарно участие 
на публичния сектор.
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