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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че наличието на отворен, конкурентоспособен, интегриран и гъвкав 
европейски енергиен пазар би спомогнало за поддържане на сигурността на 
доставките и постигане на по-ниски и прозрачни тарифи, би допринесло за 
подобряване на европейската конкурентоспособност и за икономическия растеж, 
както и за благосъстоянието на потребителите, откъдето произтича и значимостта 
на неотложното премахване на оставащите физически, законови или регулаторни 
бариери, които възпрепятстват ефективното функциониране и отвореността на 
пазара;

2. Изтъква значимостта на регионалните пазари и на сътрудничеството между 
държавите членки за премахването на бариерите, ускоряването на интеграционния 
процес и подобряване на ефективното функциониране на мрежата;

3. отбелязва, че в резултат на неадекватно транспониране на третия законодателен 
пакет от мерки за вътрешния енергиен пазар все още не се е стигнало до цялостни 
ползи за участниците на вътрешния пазар и че все още не съществува 
трансграничен вътрешен енергиен пазар; призовава настоятелно Комисията да 
използва всички средства, с които разполага, за да гарантира транспонирането и 
прилагането на третия пакет от мерки, което вече бележи закъснение, да настоява 
държавите членки да спазват тези правила, като им попречи да създават нови 
пречки и като им налага санкции при необходимост; съответно призовава 
Комисията да представи подробности относно всички останали бариери пред 
прилагането на третия пакет от мерки, както и конкретни данни, отразяващи 
тяхното влияние върху енергийните тарифи за потребителите; посочва, че 
прилагането на правилата за конкуренцията може да допринесе за постигането на 
по-голяма сигурност на доставките,тъй като то служи за улесняване на достъпа до 
пазара и насърчава инвестициите; призовава настоятелно Комисията да бъде 
решителна при прилагането на мерките, взети в във връзка със секторното 
проучване, за да гарантира ефективното прилагане на правилата за конкуренцията в 
енергийния сектор; приветства в тази връзка настоящите законови процедури 
относно конкуренцията в енергийния сектор, чиято цел е да осигурят постигането 
на целта за пълно изграждане на вътрешния енергиен пазар през 2014 ч. и 
елиминиране на пречките пред конкуренцията, възстановени от енергийните 
доставчици; посочва, че националните регулаторни органи и тези в областта на 
конкуренцията имат решаваща роля в прилагането на правилата на ЕС, и насърчава 
държавите членки да предоставят на тези органи необходимите финансови и 
човешки ресурси;

4. подчертава, че само със стабилна регулаторна рамка ще бъде възможно да се 
привлекат нужните инвестиции за непрекъснатото развитие на този пазар;

5. препоръчва при прилагане на енергийния бюджет за механизма „свързване на 
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Европа“ Комисията да отдава приоритет на проекти с най-голямо влияние върху 
функционирането на вътрешния  пазар, като с това насърчава конкуренцията, 
ускорява проникването на възобновяеми енергийни източници на пазара чрез 
създаване на необходимите трансгранични връзки и засилва сигурността на 
доставките;

6. призовава за предприемането на стъпки за стимулиране на съвместното планиране 
на енергийни мрежи с цел насърчаване на рационализацията на европейската 
енергийна мрежа, при възползване от трансграничните взаимодействия и по-
ефективната инфраструктурна мрежа, която ще доведе до занижаване на разходите 
за потребителите и промишления сектор;

7. приканва Комисията да предприеме мерки, с които да премахне раздробяването и 
нарушенията на пазара, като прекрати отпускането на преки и непреки субсидии за 
изкопаеми горива и като сложи край на регулирането на цените на енергията, които 
се изискват от потребителите; в тази връзка призовава Комисията да провери дали 
има съвместимост между Договорите и законите в сила в някои държави членки, 
които чрез предоставянето на изключителни права, създават монополи при 
доставчиците и така довеждат до по-ниски нива на конкуренция и по-високи цени за 
потребителите; подчертава необходимостта от постепенното съгласуване на целия 
набор от режими за подпомагане на използването на възобновяеми енергийни 
източници в държавите членки и от насърчаване създаването на такива механизми 
относно капацитета, които да бъдат ефективни на трансгранично равнище; 
подчертава в тази връзка, че трябва да се отдели особено внимание на точното 
определяне на защитните мерки относно капацитета, които са необходими и 
уместни;

8. насочва вниманието на Комисията към необходимостта от бърза оперативна 
интеграция на националните пазари на газ и електроенергия, чието функциониране 
изисква официалното приемане и бързото прилагане на мрежови кодекси с общи 
правила, за да бъдат установени механизми за разпределяне, балансиране, таксуване 
и оперативна съвместимост на капацитета;

9. призовава Комисията да работи с Европейската мрежа на операторите на преносни 
системи (ENTSO), Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER) и други заинтересовани страни за ускоряване на доставката на мрежовите 
кодекси, които да бъдат разработени всеобхватно и прозрачно;

10. информира Комисията за необходимостта от гарантиране на ефикасното прилагане 
на законодателство, укрепващо правомощията и независимостта на националните 
регулатори, като средство за гарантиране на ефективното функциониране на 
енергийния пазар и за защита на интересите на потребителите;

11. обръща внимание на факта, че асиметрията в националното регулиране води и до 
асиметрия в конкуренцията; призовава за засилване функциите и на капацитета на 
Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), така че тя да 
бъде в състояние да предложи повече възможности за по-тясно сътрудничество 
между националните регулатори при определянето на регулаторна рамка, която 
няма да накърнява функционирането на вътрешния енергиен пазар;
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12. подкрепя напълно мерките за осигуряване на равни условия за създаването на по-
децентрализирани и конкурентоспособни пазарни модели, предвид факта, че те 
създават повече възможности за местните производители на енергия и за новите 
участници от промишления сектор;

13. обръща внимание на факта, че поради неосъщественото транспониране на третия 
енергиен пакет и все още съществуващите пречки пред конкуренцията, процесът на 
либерализация на пазара не е довел до адекватни решения, нито до намаляване на 
цените за крайните потребители и по-специално домакинствата; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме мерки за изясняване на правата на 
потребителите, насърчаване на прозрачността по отношение на ценообразуването и 
фактурирането, информацията, обхвата на сравнението, свободата на избор за 
потребителите и отговарянето на нуждите на потребителите, както и за защита на 
потребителите; настоятелно призовава държавите членки да обменят най-добри 
практики;

14. отбелязва, че техническото опростяване е от съществено значение за потребителите 
и че за тази цел, предвид доклада на работната група относно прозрачността на 
енергийните пазари на дребно в рамките на ЕС, едни и същи ценови компоненти 
следва да бъдат посочени както в офертата, така и в договора и сметката, като 
представянето на тези данни следва да бъде уеднаквено; счита, че с оглед 
постигането на по-голяма проактивност на потребителите във връзка с 
управлението на потреблението на енергия, те следва да бъдат информирани за 
начините за контролиране на потреблението, както и за възможностите за 
енергоспестяване и за енергийна ефективност и дребномащабното производство; 
изразява съгласие с доклада на работната група според който, инструментите за 
сравняване и уебсайтовете могат да бъдат полезни за потребителите ако се 
управляват независимо, прозрачно и надеждно; препоръчва на Комисията и на 
държавите членки да въведат уебстраници за сравняване на цените и ориентирани 
към потребителите информационни кампании, в които местните и регионалните 
органи да вземат активно участие; приветства идеята за удостоверяване чрез онлайн 
знак за доверие на точността и обективността на инструментите за сравняване на 
цените; призовава Комисията да проучи възможността за подобен знак за доверие 
при инструментите за сравняване и интернет страниците на равнище ЕС;

15. посочва, че интелигентните измервателни системи и променливите тарифи за 
електроенергия могат да предложат на потребителите стимул за намаляване на 
тяхното потребление, и следователно на техните сметки, и да позволят по-голяма 
прозрачност; в същото време обаче подчертава, че въвеждането на подобни 
измервателни системи трябва да бъде предшествано от подробна оценка най вече на 
реалния потенциал за осъществяване на спестявания, на оперативната съвместимост 
и на последиците по отношение на защитата на личните данни;

16. подчертава, че потребителите изразяват предпочитания за по-слаба енергийна 
зависимост и имат все по-голямо желание да инвестират в собствено производство; 
следователно предлага интелигентните енергийни мрежи и други варианти, даващи 
възможност на потребителите за дейно участие на вътрешния енергиен пазар, да 
бъдат активно поощрявани.
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17. обръща внимание на ползата от прилагането на променливи такси за достъп до 
мрежата, с цел насърчаване, в интерес на устойчивото потребление на енергия, на 
консумацията от страна на потребителите на енергия извън пиковите периоди;

18. се застъпва за създаването на нови механизми с оглед осигуряване на ефективност 
при решаването на спорове; призовава по-специално за своевременното 
транспониране на директивата за алтернативно решаване на спорове, наскоро 
приета заедно с регламента за онлайн решаване на спорове, които имат за цел да 
гарантират подобрен, всеобхватен в рамките на ЕС достъп до органите за решаване 
на спорове; призовава настоятелно бързото разрешаване на спорове във връзка с 
енергийни въпроси да бъде гарантирано просто и евтино, така чеда бъде  
възстановено равновесието между позициите в процеса на водене на преговори 
между крайните потребители и доставчиците;

19. изтъква необходимостта от насърчаване на инициативи за подпомагане 
осигуряването на една по-активна роля на потребителите на вътрешния енергиен 
пазар, което на свой ред да стимулира конкурентоспособността на пазара; посочва, 
че колективната смяна вече е довела до известни ползи за потребителите; призовава 
Комисията да прецени евентуалните ползи за потребителите от колективната смяна 
в енергийния сектор, както и свързаните с нея възможни рискове; счита, че следва 
да бъдат въведени мерки на равнище ЕС, които да позволят на потребителите да 
извършват смяната на доставчик на енергия, без да се налага прибягването към 
налагане на равнище ЕС на глоби за нарушаване на договорите;



AD\937725BG.doc 7/7 PE507.948v02-00

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 29.5.2013 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

34
1
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Преслав 
Борисов, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia de Campos, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, 
Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, 
Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, 
Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le 
Grip, Morten Løkkegaard, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen, 
Sabine Verheyen


