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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

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

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

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

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

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

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

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

Изменения на законодателен текст

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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до 
мрежата за трансграничен обмен на електроенергия
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0531),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0320/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

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

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

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2в, параграф 1, буква (а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

технически и пазарни кодекси в 
областите, посочени в параграф 3;

а) становища и препоръки относно 
проект на насоки и проект на кодекси, 
посочени в член 2д; 

Or. en
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Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2в, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на техническите и пазарни
кодекси, план за съвместната 
експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

2. Годишната работна програма по 
параграф 1, буква г) включва списък и 
описание на кодексите, разработени в 
съответствие с член 2дб, план за 
съвместната експлоатация на мрежата и 
научноизследователски дейности, които 
следва да бъдат разработени през тази 
година, както и примерна програма.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2в, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробните технически и пазарни 
кодекси покриват следните области, 
в съответствие с приоритетите, 
посочени в годишната работна 
програма:

заличава се

а) правила за сигурност и 
надеждност;
б) правила за свързване на мрежата и 
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достъп;
в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;
г) правила за оперативна 
съвместимост;
д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;
е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;
ж) правила за търговия;
з) правила за прозрачност;
и) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност; правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;
й) правила относно хармонизирани 
тарифни структури за 
транспортиране, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;
к) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2в, параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По молба на Комисията заличава се
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Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия съветва Комисията 
относно приемането на насоки, 
както е описано в член 8.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2ba new, 2bb new, 2bc new. This amendment is to 
adjust the text to the new procedure.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2г, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
предава на Агенцията проектите за 
технически и пазарни кодекси, проекта 
на 10-годишен инвестиционен план и 
проекта за годишна работна програма, 
включително информацията относно 
процеса на консултация.

2. Европейската мрежа от оператори на 
преносни системи на електроенергия 
предава на Агенцията своите 
становища и препоръки относно 
насоките и проектите на кодекси, 
както и проекта на 10-годишен 
инвестиционен план и проекта за 
годишна работна програма, 
включително информацията относно 
свързаните с тях процеси на 
консултация.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване и оценка на технически и 
пазарни кодекси

Насоки и кодекси

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията може да покани 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия, в рамките на разумен 
период от време, да подготви кодекси 
в областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, когато счита, че такива 
кодекси са необходими за 
ефективното функциониране на 
пазара.

1. Комисията може да възложи на 
Агенцията да разработи насоки и да 
приеме кодекси за хармонизирането 
на техническите и пазарните 
правила с оглед улесняване на 
пазарната интеграция.

2. Агенцията дава надлежно 
обосновано становище на Комисията, 
когато счита, че:

2. По-специално, насоките и 
кодексите могат да обхващат 
следните области:

а) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

(а) правила за сигурност и 
надеждност;

б) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

(б) правила за свързване на мрежата и 
достъп;

в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 

(в) правила за обмен на информация и 
разрешаване на спорове;
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електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

3. Комисията може да приеме по 
собствена инициатива или по
препоръка на Агенцията насоки в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3, когато счита, че:

(г) правила за оперативна 
съвместимост;

а) някой технически или пазарен 
кодекс, приет от Европейската 
мрежа от оператори на преносни 
системи на електроенергия в 
областите, изброени в член 2в, 
параграф 3) не гарантира 
недискриминация, ефективна 
конкуренция и ефективно 
функциониране на пазара;

(д) оперативни процедури при 
аварийни ситуации;

б) Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия не успява да постигне 
съгласие, в рамките на разумен период 
от време, относно някой технически 
или пазарен кодекс от областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

(е) правила за разпределение на 
капацитета и за управление на 
претоварването;

в) операторите на преносни системи 
не прилагат някой технически или 
пазарен кодекс, приет от 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия в областите, 
изброени в член 2в, параграф 3;

(ж) правила за трансгранични пазари 
в рамките на деня с хармонизирано 
затваряне; 

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с упражняване на контрол, 
посочена в член 13, параграф 2.

(з) правила за търговия, гарантиращи 
по-специално разработването на 
вторични пазари за права на 
трансграничен пренос и сигурността 
на правата за пренос; 

4. Параграф 3 не накърнява правото 
на Комисията да приема и изменя 
насоки съгласно член 8.

(и) правила за прозрачност;

(й) правила за балансиране, 
включително правила за резервна 
мощност;

(к) правила относно хармонизирани 
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тарифни структури за 
транспортиране, включително 
локационни сигнали и правила за 
компенсация между операторите на 
преносни системи;

(л) енергийна ефективност по 
отношение на електроенергийните 
мрежи.

Or. en

Обосновка

Guidelines and codes should facilitate the development of competitive markets and ensure 
market integration through the harmonisation of technical and market rules. These rules must 
serve market interests by the optimisation of capacity allocation, the development of day-
ahead market coupling/splitting, the existence of cross-border day-ahead and intra-day 
markets etc. High-level rules and principles should first be laid down in guidelines then codes 
should provide more details on these principles.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2д а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2да
Разработване на насоки

1. След консултация с Агенцията, 
Комисията изработва годишен списък 
с приоритети, определящ въпросите 
от първостепенно значение за 
развитието на вътрешния пазар на 
електроенергия. 
2. Като има предвид списъка с 
приоритети, Комисията може да 
възложи на Агенцията за разработи в 
рамките на не повече от 6 месеца 
проект на насоки, определящи 
основни, ясни и обективни принципи 
за хармонизирането на правилата, 
които да позволят развитието на 
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конкурентоспособен, интегриран 
пазар. 
3. При изготвянето на тези насоки, 
Агенцията следва да прави обстойни 
консултации в продължение на не по-
малко от два месеца по открит и 
прозрачен начин и информира 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи и останалите 
заинтересовани страни.
4. Агенцията финализира проекта на 
насоки въз основа на резултатите от 
консултацията не по-късно от два 
месеца след края на периода на 
консултации.  Тя оповестява всички 
получени коментари и обяснява по 
какъв начин са били взети под 
внимание при окончателния проект 
на насоки или обосновава 
отхвърлянето им.
5. Агенцията предава окончателния 
проект на насоки на Комисията, на 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи и на 
останалите заинтересовани страни, 
за да изразят становището си, което 
следва да бъде предадено не по-късно 
от един месец след получаване на 
проекта на насоки.  Ако някое 
становище е отрицателно, 
Агенцията предава окончателния 
проект на насоки на Съвета на 
регулаторите, който предоставя 
надлежно обосновани причини за 
приемане или отхвърляне на 
въпросното становище.
6. Комисията преценява дали 
окончателния проект на насоки 
определя основни, ясни и обективни 
принципи за хармонизирането на 
правилата за развитието на 
конкурентоспособен и интегриран 
пазар, както и безпристрастността 
на процеса на консултации. 
7. Ако Комисията заключи, че 
окончателният проект на насоки, 
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представен от Агенцията, 
представлява подходяща основа, го 
предава на комисията, посочена в 
член 13, параграф 1 за окончателно 
приемане в съответствие с 
процедурата, посочена в член 13, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

To decide of the priorities for market developments, it is critical that a list of priorities be 
established by the Commission further to consultation with the Agency. As further to this list, 
guidelines should be drafted to establish key principles on the concerned issues with the view 
to harmonise the applicable rules. It is only if the list of priorities and the guidelines are 
established in a sound basis that codes could then be developed appropriately.

This amendment would replace the text of Article 2e of Regulation 1288/2003.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2д б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2дб
Разработване на кодекси

1. При приемането на насоките в 
съответствие с член 2да, Комисията 
възлага на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи да 
разработи в рамките на шест месеца 
проект на кодекси, отговарящи 
напълно на установените в насоките 
принципи.
2. При изготвянето на тези кодекси, 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи прави обстойни 
консултации на ранен етап по 
открит и прозрачен начин с всички 
съответни участници на пазара и 
информира и включва напълно в този 
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процес всички заинтересовани 
страни.  
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи предава проекта 
на кодекси на Агенцията за 
допълнителна консултация.
5. Агенцията провежда обстойни 
консултации по проекта на кодекси в 
продължение на не по-малко от два 
месеца по открит и прозрачен начин.

6. Въз основа на консултацията, 
Агенцията финализира проекта на 
кодекси не по-късно от два месеца 
след края на периода на консултации.  
Тя оповестява всички получени 
коментари и обяснява по какъв начин 
са били взети под внимание при 
окончателния проект на кодекси или 
обосновава отхвърлянето им. 
7. Агенцията предава окончателния 
проект на кодекси на Комисията за 
оценка на съвместимостта им с 
насоките.
8. Комисията преценява дали 
проектът на кодекси е в 
съответствие с принципите на 
насоките, приети съгласно член 2да.
8. Комисията преценява също така 
дали кодексите ще могат да 
подпомагат развитието на 
конкурентоспособен и интегриран 
пазар. Ако Комисията направи 
отрицателно становище, следва да 
възложи на Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи да 
изменят проекта на кодекси.
9. Комисията оценява прилагането на 
кодексите по собствена инициатива, 
по искане на Агенцията или по 
препоръка на заинтересованите 
страни на пазара. В случай, че 
Комисията открие, че приет кодекс 
не се прилага, следва да го предаде на 
комисията, посочена в член 13, 
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параграф 1, която го преразглежда в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 13, параграф 2.  
10. Същата процедура се прилага и 
при актуализирането на кодекси.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed article 2ea.

It is essential that codes fully comply with the rules and principles established in guidelines. 
In addition, extensive consultation and close involvement of market participants to the 
process is critical to ensure that codes are sensible. Updating of already existing codes due to 
technological changes, improved processes, should follow the same process (see § 10).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2е, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на своите задачи 
Европейската мрежа от оператори 
на преносни системи на 
електроенергия прави обстойни 
консултации на ранен етап и по открит 
и прозрачен начин, по-специално при 
подготвянето на техническите и 
пазарни кодекси и своята годишна 
работна програма, посочена в член 2в, 
параграфи 1 и 3, с всички необходими 
участници на пазара; консултацията 
включва предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители на 
системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересовани лица.

1. При изпълнението на своите задачи 
Агенцията прави обстойни 
консултации по открит и прозрачен 
начин с всички необходими участници 
на пазара; консултацията включва 
предприятия за доставка и 
производство, клиенти, потребители на 
системата, оператори на 
разпределителни системи, включително 
подходящи (промишлени) асоциации, 
технически органи и платформи на 
заинтересовани лица.

Or. en



PE400.681v02-00 16/21 PR\707470BG.doc

BG

Обосновка
See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 2е, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приеме годишната работна 
програма и техническите и пазарни 
кодекси, посочени в член 2в, параграфи 
1 и 3, Европейската мрежа от 
оператори на преносни системи на 
електроенергия посочва бележките, 
получени по време на консултациите и 
как те са взети под внимание. Тя излага 
аргументирано становище, когато 
бележките не са били взети под 
внимание.

3. Преди да приеме насоките и 
кодексите, Агенцията посочва 
бележките, получени по време на 
консултациите и как те са взети под 
внимание. Тя излага аргументирано 
становище, когато бележките не са 
били взети под внимание.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 6, алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходите могат да бъдат взети под 
внимание от регулаторните органи 
при одобряването на методиката за 
изчисляване на мрежовите тарифи, 
и/или при извършването на оценка 
дали тарифите да бъдат променени.
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Or. en

Обосновка

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1228/2003.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 8, заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоки Насоки, свързани с компенсаторния 
механизъм между операторите на 

преносните системи 

Or. en

Обосновка

Modification of the title to avoid confusion with the guidelines referred to in Article 2e.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 
(Регламент (ЕО) № 1228/2003)
Член 8, параграф 3, буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2в, параграф 3.

з) подробности относно въпросите, 
изброени в член 2д. 

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed articles 2e, 2ea, 2eb. This amendment is to adjust the text to 
the new procedure.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

1. Докладчикът приветства третия пакет за либерализация на енергийните пазари в 
рамките на Европейския съюз, тъй като по негово мнение той съдържа цялостно 
и последователно законодателно предложение, в което по-голямата част от 
препоръките на Европейския парламент, приети през м. юни 2007 г. са били 
включени в предложенията;

2. в този смисъл, изразява съгласие с включването на по-големи права и 
независимост на регулаторите, със завишените изисквания за прозрачност на 
пазара, с подобрената рамка за сътрудничество на европейско равнище между 
националните регулатори, както и между операторите на преносни системи, с 
акцента, поставен върху по-нататъшното развитие на междусистемните 
мощности между държавите-членки и предложението за отделяне на 
собствеността като най-ефективно, но не и единствено средство за насърчаване 
на инвестициите и избягване на дискриминация спрямо нови участници;

3. споделя също така предложението за създаване на агенция на европейските 
регулатори, въпреки че проявява известна сдържаност относно сегашната 
структура и правата за вземане на решения на този нов орган;

4. относно Регламента за трансграничния обмен на електроенергия докладчикът 
счита, че основният проблем със законодателното предложение касае 
съществуващото разделение на компетенциите между отделните участници, 
което води до объркан и до известна степен тромав процес на вземане на 
решения; настоящият документ изтъква основните причини за безпокойство на 
докладчика предвид конкретното предложение;

Структура на отговорностите 

5. както е посочено по-горе, според докладчика ключовият проблем по досието е, 
че структурата на отговорностите, представена в предложението на Комисията 
за Регламент за трансграничния обмен на електроенергия, не съответства на 
съществуващото и естествено разделение на компетенциите на национално 
равнище, тъй като на операторите на преносни системи е предоставен почти 
регулаторен статут, докато ролята на регулаторната агенция изглежда сведена до 
функциите на консултативен орган;

6. по-специално той счита, че някои от единадесетте задачи, които операторите на 
преносни системи (ОПС) трябва да изпълняват, следва вместо това да бъдат 
поети от регулаторните органи;

7. в действителност, макар докладчикът да споделя идеята на Комисията за 
установяване на възходящ подход по отношение на разработката на технически 
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кодове, тъй като ОПС са най-подходящи за това и са пряко заинтересовани от 
опростяването и хармонизирането на подобни правила на европейско равнище, 
той вярва, че други кодове, като например отнасящите се до търговската и 
пазарна прозрачност, следва да бъдат обект на друг подход, при който 
агенцията, в качеството си на независим орган и в тясно сътрудничество с 
участниците на пазара и, разбира се, с ОПС, следва да отговаря за изготвяне на 
предложение за насоките, както и за тяхното приемане;

8. освен това доброволният характер на прилагането на споменатите кодове и 
правила поражда някои въпроси относно това дали се прибавя стойност към 
действащата система за сътрудничество с ОПС на европейско равнище; 
докладчикът е твърдо убеден, че някои правила и кодове, които ще произтекат 
от въвеждането на регламента, следва да бъдат задължителни;

9. накрая, докладчикът счита, че наред със задачата агенцията да подготви проекта 
и приемането на пазарни кодове, именно този регулаторен орган, а не ОПС, 
следва да отговаря за консултациите със заинтересованите страни в 
съответствие с протичащия на национално равнище процес;

Агенцията

10. докладчикът осъзнава ограниченията, които правната служба на Комисията 
наложи по отношение на правомощията, предоставени на Агенцията на 
европейските регулатори; при все това той е на мнение, че по-голямата част от 
несигурността и объркването, свързани със структурата на правомощията са 
причинени именно от липсата на правомощия; по тази причина докладчикът би 
желал комисията да поиска от правната служба на Парламента да проучи дали 
правата на агенцията биха могли да бъдат разширени така, че тя да може да 
взима окончателни регулаторни решения в съответствие с Резолюцията на 
Европейския парламент от м. юни 2007 г .  относно либерализацията на 
енергийните пазари;

11. в случай че това се окаже невъзможно, докладчикът вярва, че Парламентът би 
следвало да помисли дали предложеният модел е способен да реши проблемите 
за постигане на общо виждане, които се зараждат в настоящия момент сред 
националните регулатори и дали това би било приемливо като междинна стъпка 
към истински европейски регулатор;

12. Европейският парламент изрази неотдавна желанието си да създаде европейски 
орган на националните регулатори, на който да бъдат предоставени права за 
взимане на решения по трансгранични въпроси между държавите-членки, 
докато националните регулатори ще продължат да отговарят за решения по 
въпроси в рамките на националната им територия; позицията на Парламента 
целеше да сложи край на ситуациите на безизходица сред националните 
регулатори, на които сме свидетели понастоящем; по тази причина в настоящия 
си вид предложението на Комисията предоставя на агенцията правомощия за 
преодоляване на текущите и потенциални затруднения; докладчикът вярва, че 
независима агенция със съответните компетенции по трансгранични въпроси би 
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подпомогнала разработването на истински европейски регламент за 
енергетиката, по-ефективно и при по-голяма прозрачност;

13. докладчикът е загрижен също така от разпускането на съществуващата 
Европейска група на регулаторите в секторите на електроенергията и природния 
газ (ERGEG) и последиците, до които би довело това по отношение на 
независимостта, понеже във вида, в който е предложена сега, агенцията ще 
зависи изцяло от Европейската комисия;

Изисквания за отделяне в Европейската мрежа от оператори на преносни 
системи

14. докладчикът приветства предложението на Комисията за формализиране на 
съществуващата рамка за сътрудничество на операторите на преносни мрежи, 
така че да се насърчи интеграцията на европейско равнище и да се развие пълна 
хармонизация на техническите правила между двадесет и седемте държави-
членки;

15. за да работи моделът на Европейската мрежа от оператори на преносни системи 
правилно и независимо от степента на отделяне, изисквана във всяка държава-
членка – а именно отделен оператор на преносна система или отделен независим 
оператор на система – докладчикът вярва, че всеки ОПС в рамките на 
Европейската мрежа от оператори на преносни системи следва да бъде третиран 
наравно с останалите колкото до техните задължения в качеството им на 
оператори на системи и осигуряването на недискриминационен достъп до 
мрежата;

Инвестиции

16. предложенията на Комисията за представяне на десетгодишен инвестиционен 
план от страна на ОПС съответства на вече съществуващи изисквания на 
равнище държави-членки, поради което докладчикът приветства целта да се 
прибави европейско измерение, по-специално що се отнася до обновяването и 
подобряването на преносния капацитет между държавите-членки;

17. важно е обаче планът да бъде приет от регулаторния орган, а не само предаден 
за разглеждане;

Прозрачност

18. докладчикът е убеден, че е необходимо, въз основа на консултации с ОПС, да 
бъдат създадени правила относно прозрачността, които да бъдат разработени от 
регулаторния орган, а не само разгледани от агенцията; макар да приветства 
разработването на насоки на равнище ЕС, той би предпочел тези насоки да 
станат задължителни по отношение на най-важните елементи;
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19. би желал също така да изтъкне, че на места в регламента прозрачност се смесва 
с контрол и отчетност, така че би желал тези две части да бъдат съответно 
разграничени в неговия доклад;

Хармонизация

20. докладчикът счита, че хармонизацията не е изнесена на преден план в 
предложението; наличието на 27 различни регулаторни рамки е една от главните 
пречки за интеграция на енергийните пазари; поради това докладчикът счита, че 
доброволният характер на хармонизацията на техническите и пазарни правила 
няма да бъде достатъчен за преодоляване на съществуващите препятствия за 
трансграничната търговия между държавите-членки, породени от недостатъчна 
интеграция; по тази причина той мисли, че хармонизирането на техническите 
кодове, както и на регулаторната рамка, следва да бъде една от основните цели 
на пакета;

Регионални пазари

21. докладчикът приветства включването на развитието на регионалните пазари в 
регламентите и директивите като положителна стъпка в посока към интеграция; 
действително скорошният напредък в тази област, както и вече добре 
установените пазари като например северния пазар, биха могли да предоставят 
стабилна основа за сравнение на различни модели и евентуално за обобщаване 
на този опит на равнище ЕС;

Междусистемни равнища

22. докладчикът приветства определянето на специални координатори за ускоряване 
на развитието на четирите основни проекта за взаимовръзка между държави-
членки, които се забавяха; счита, че те могат да окажат положително влияние, 
като ускорят тези процеси чрез посредничество между всички участници и 
заинтересовани страни;

23.при все това, макар тези отделни случаи да са по същество важни, те са само 
малка част от проблема и в Европейския съюз все още съществуват множество 
политически, технически и административни препятствия пред увеличаването 
на междусистемните мощности между държави-членки, дори там, където 
проектите са икономически и технически надеждни.


