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Изменение 1
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф А (нов)

Проектостановище Изменение

A. като взе предвид резолюцията на 
Европейския парламент от 19 юни 
2008 г. относно съобщението на 
Комисията „Към Европейска харта за 
правата на потребителите на 
енергия“ (2008/2006 (INI)),

Or. pt

Изменение 2
Кирякос Триандафилидис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните 
бариери, които възпрепятстват 
ефективното функциониране на 
пазара;

1. счита, че европейският пазар следва 
да се характеризира със значително
намалени тарифи, както и с 
подобряване или допринасяне за 
икономическия растеж и за 
благосъстоянието на потребителите. За 
съжаление има доказателства за 
спекулативно поведение от страна на 
дружествата, произвеждащи и 
разпределящи енергия, които се 
стремят да максимизират маржа на 
печалбата по начин, който очевидно е 
в ущърб на интересите на 
потребителите, като пряк резултат 
от доктрината на отворения пазар, 
увеличаваща се конкуренция, 
денационализация и приватизация и, 
на последно място, дерегулация на 
пазара за сметка на потребителите;
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Or. el

Изменение 3
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, би допринесло 
за подобряване на европейската 
конкурентоспособност и за 
икономическия растеж, както и за 
благосъстоянието на потребителите по 
силата на създадени по прозрачен 
начин тарифи, откъдето произтича и 
значимостта на неотложното 
премахване на физическите и 
регулаторните бариери, които 
възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

Or. fr

Изменение 4
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, би допринесло 
за подобряване на европейската 
конкурентоспособност и за 
икономическия растеж, както и за 
благосъстоянието на потребителите, 

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 тарифи, би 
допринесло за подобряване на 
европейската конкурентоспособност и 
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откъдето произтича и значимостта на 
неотложното премахване на 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

за икономическия растеж, както и за
благосъстоянието на потребителите, 
откъдето произтича и значимостта на 
неотложното премахване на 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

Or. pt

Изменение 5
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Ханс-Петер Майер, Зузана Ройтова, Лара Коми, 
Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите, законовите и
регулаторните бариери, които 
възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
останалите физически,законови или
регулаторни бариери, които 
възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

Or. de

Изменение 6
Рафаеле Балдасаре

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват отвореността и
ефективното функциониране на пазара;

Or. en

Изменение 7
Мария ду Сеу Патран Невеш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара;

1. счита, че наличието на отворен и 
конкурентоспособен европейски 
енергиен пазар би позволило 
намаляване на тарифите, 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 
физическите и регулаторните бариери, 
които възпрепятстват ефективното 
функциониране на пазара като се 
предостави подходяща рамка за 
потребителските интереси и за 
тяхната защита в най-отдалечените 
региони, чиято географска 
отделеност е необходимо конкретно 
да се разгледа;
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Or. pt

Изменение 8
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. 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;

Or. pt

Изменение 9
Кирякос Триандафилидис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
транспонирането и прилагането на 
третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение;

2. призовава настоятелно държавите 
членки и Комисията да предприемат 
мерки, да прилагат правила и да 
насърчават предприемането на мерки 
за гарантиране на справедливо и 
разумно ценообразуване за основните 
продукти като енергията и незабавно 
да поемат в тази посока;

Or. el

Изменение 10
Рашида Дати
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
транспонирането и прилагането на 
третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение;

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
транспонирането и прилагането на 
третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение; 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; 

Or. fr

Изменение 11
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
транспонирането и прилагането на 
третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение;

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
ефективното прилагане на правилата 
за конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
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;

Or. pt
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Изменение 12
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Ханс-Петер Майер, Зузана Ройтова, Лара Коми, 
Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
предприеме мерки, за да гарантира 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в енергийния сектор, 
особено по отношение на 
транспонирането и прилагането на 
третия пакет от мерки, което вече 
бележи закъснение;

2. отбелязва, че в резултат на 
неадекватно транспониране на 
третия пакет от мерки, 
вътрешнопазарното законодателство 
в енергийната сфера все още не е 
довело до своите 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, който вече бележи закъснение; 
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 
прилагането 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 
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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;

Or. de

Изменение 13
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че трансграничните 
тарифи и „тарифните палачинки” 
вредят на трансграничните 
енергийни потоци, на пазарната 
интеграция и на конкуренцията 
между стопанските субекти; 
призовава Комисията да предприеме 
мерки за справяне с този проблем;

Or. en

Изменение 14
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че само със стабилна 
регулаторна рамка ще бъде възможно 
да се привлекат нужните инвестиции 
за непрекъснатото развитие на този 
пазар;

Or. pt
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Изменение 15
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва при прилагане на 
енергийния бюджет за механизма 
„свързване на Европа“ Комисията да 
отдава приоритет на проекти с най-
голямо влияние върху функционирането 
на пазара, а именно да насърчава 
конкуренцията, ускорява проникването 
на възобновяеми енергийни източници 
на пазара и засилва сигурността на 
доставките;

3. препоръчва при прилагане на 
енергийния бюджет за механизма 
„свързване на Европа“ Комисията да 
отдава приоритет на проекти с най-
голямо влияние върху функционирането 
на пазара, а именно да насърчава 
конкуренцията, ускорява проникването 
на възобновяеми енергийни източници 
на пазара и засилва сигурността на 
доставките; подчертава колко е важно 
да се гарантира защитата на 
критичната инфраструктура, като 
същевременно се взема под внимание 
въпроса с разходите, които се поемат 
от потребителите;

Or. fr

Изменение 16
Тоан Мандерс

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва при прилагане на 
енергийния бюджет за механизма 
„свързване на Европа“ Комисията да 
отдава приоритет на проекти с най-
голямо влияние върху функционирането 
на пазара, а именно да насърчава 
конкуренцията, ускорява проникването 
на възобновяеми енергийни източници 
на пазара и засилва сигурността на 
доставките;

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

Or. en

Изменение 17
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава да се започнат 
инициативи за подкрепа 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 индустрията;

Or. pt

Изменение 18
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Ханс-Петер Майер, Зузана Ройтова, Лара Коми, 
Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. 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; 
подчертава необходимостта от 

4. 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 
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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;

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, 
че в тази връзка особено внимание 
трябва да се отдели на точното 
определяне на защитните мерки 
относно капацитета, които са 
необходими и уместни; 

Or. de

Изменение 19
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. 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 
дефиниране на механизми за 
разпределяне, балансиране, таксуване 
и оперативна съвместимост на 
капацитета;
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Or. pt

Изменение 20
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. 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 по всеобхватен и 
прозрачен начин;

Or. en

Изменение 21
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. 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;

Or. pt
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Изменение 22
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. обръща внимание на факта, че 
асиметрията в националното 
регулиране води и до асиметрия в 
конкуренцията; призовава за 
засилване функциите и капацитета 
на Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия 
(ACER) с цел осигуряването на повече 
възможности за по-тясно 
сътрудничество между 
националните регулатори при 
определянето на регулаторна рамка, 
която да не накърнява 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар;

Or. pt

Изменение 23
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. подкрепя напълно мерките за 
осигуряване на равни условия за 
създаването на по-децентрализирани 
и конкурентоспособни пазарни 
модели, тъй като те създават повече 
възможности за местните 
производители на енергия и за новите 
участници от промишления сектор;

Or. en
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Изменение 24
Кирякос Триандафилидис

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на факта, че 
процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 
намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и 
свободата на избор за потребителите, 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и доставчиците.

5. подчертава, че ефективността на 
политиките за защита на 
потребителите зависи от степента, 
в която вредни за интересите на 
потребителите практики и мерки се 
забраняват от закона; обръща 
внимание (не засяга българската 
езикова редакция) на факта, че 
процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 
намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и 
свободата на избор за потребителите, 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и доставчиците.

Or. el

Изменение 25
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на факта, че 5. обръща внимание на факта, че 
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процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до
намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и 
свободата на избор за потребителите, 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и 
доставчиците.

процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 
намаляване на цените за крайните 
потребители и по-специално – за
домакинствата; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме мерки за 
насърчаване на прозрачността, 
информацията, съпоставимостта и 
свободата на избор за потребителите, 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; настоятелно призовава 
държавите членки да инвестират в 
социални мерки и обмен на най-добри 
практики;

Or. pt

Изменение 26
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Ханс-Петер Майер, Зузана Ройтова, Лара Коми, 
Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на факта, че 
процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 
намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и 
свободата на избор за потребителите, 
така както и за защита на уязвимите
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и 

5. 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 
домакинствата; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме мерки за 
изясняване на правата на 
потребителите, подобряване на 
прозрачността по отношение на 
ценообразуването и фактурирането, 
на информацията и свободата на избор 
за потребителите, така както и за защита 
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доставчиците. на уязвимите потребители;

Or. de

Изменение 27
Оле Шмид

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на факта, че 
процесът на либерализация на пазара 
не е довел до адекватни решения, 
нито до намаляване на цените за 
крайните потребители и 
домакинствата; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
мерки за подобряване на прозрачността, 
информацията и свободата на избор за 
потребителите , така както и за защита 
на уязвимите потребители; призовава за 
създаването на нови механизми с оглед 
осигуряване на ефективност при 
уреждането на споровете и 
възстановяване на равновесието между 
позициите в процеса на водене на 
преговори между крайните потребители 
и доставчиците.

5. настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и 
свободата на избор за потребителите , 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и доставчиците.

Or. en

Изменение 28
Рафаеле Балдасаре

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на факта,че 
процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 

5. обръща внимание на факта,че 
процесът на либерализация на пазара не 
е довел до адекватни решения, нито до 
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намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията и
свободата на избор за потребителите , 
така както и за защита на уязвимите 
потребители; призовава за създаването 
на нови механизми с оглед осигуряване 
на ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и доставчиците.

намаляване на цените за крайните 
потребители и домакинствата; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме мерки за подобряване на 
прозрачността, информацията, 
свободата на избор за потребителите, 
способността да се откликне на
нуждите на потребителите чрез 
осъвременяване на пазара, така както и 
за защита на уязвимите потребители; 
призовава за създаването на нови 
механизми с оглед осигуряване на 
ефективност при уреждането на 
споровете и възстановяване на 
равновесието между позициите в 
процеса на водене на преговори между 
крайните потребители и доставчиците.

Or. en

Изменение 29
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. 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, за 
възможностите за енергоспестяване 
и за енергийна ефективност и 
дребномащабното производство; 
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;
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Or. en

Изменение 30
Олга Сехналова

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. посочва, че колективната смяна 
вече е довела до известни 
положителни резултати за 
потребителите; приканва 
Комисията да проучи изследването 
върху схемите за колективна смяна и 
да прецени евентуалните ползи за 
потребителите от колективната 
смяна в енергийния сектор, както и 
свързаните с нея възможни рискове;

Or. en

Изменение 31
Корнелис де Йонг, Кирякос Триандафилидис

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да бъде 
проактивна при откриването и 
разпознаването на проявления на 
неефективността на пазара като 
установените пречки при смяната на 
доставчици на енергия, липсата на 
прозрачност на фактурите за енергия 
и несъвместимостта на офертите на  
доставчиците на енергия, които 
правят невъзможно за 
потребителите осъществяването на 
добре информиран избор, и призовава 
Комисията, по целесъобразност, да 
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представи предложения за коригиране 
на посочените проявления на 
неефективност на пазара.

Or. en

Изменение 32
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Зузана Ройтова, Лара Коми, Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. 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 или на 
последиците по отношение на 
защитата на личните данни;

Or. de

Изменение 33
Тоан Мандерс

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че потребителите 
изразяват по-слаби предпочитания за 
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енергийна независимост и имат все 
повече желание да инвестират в 
собствено производство. 
Следователно, интелигентните 
енергийни мрежи и други варианти, 
даващи възможност на 
потребителите за дейно участие на 
вътрешния енергиен пазар, следва да 
бъдат активно поощрявани. 

Or. en

Изменение 34
Робер Рошфор

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. обръща внимание на ползата от 
прилагането на променливи такси за 
достъп до мрежата, с цел 
насърчаване, в интерес на 
рационалното потребление на 
енергия, на консумацията от страна 
на потребителите на енергия извън 
пиковите периоди;

Or. fr

Изменение 35
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. се застъпва за създаването на нови 
механизми с оглед осигуряване на 
ефективност при решаването на 
спорове, при поставяне на акцент 
върху алтернативното решаване на 
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спорове, за което понастоящем се 
изготвят законодателни актове, и за 
възстановяване на равновесието 
между позициите в процеса на водене 
на преговори между крайните 
потребители и доставчиците, и 
подчертава 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;

Or. pt

Изменение 36
Олга Сехналова

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че следва да бъдат въведени 
мерки на равнище ЕС, които да 
позволят на потребителите да 
извършват смяната на доставчик на 
енергия без да съществува 
възможност за налагане на глоби за 
нарушаване на договорите;

Or. en

Изменение 37
Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Ханс-Петер Майер, Зузана Ройтова, Лара Коми, 
Сандра Калниете

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за своевременното 
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транспониране на приетите наскоро 
директива за алтернативно решаване 
на спорове и на 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, 
както и във връзка с енергийни 
въпроси, да гарантират  бързото, 
лесно и евтино решаване на спорове и 
да възстановят равновесието между 
позициите в процеса на водене на 
преговори между крайните 
потребители и доставчиците; 

Or. de

Изменение 38
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава необходимостта от 
предотвратяване на енергийната 
бедност и избягване на присъщите на 
пазара изкривявания, и призовава 
Комисията да заеме ясна позиция по 
въпроса; 

Or. pt

Изменение 39
Олга Сехналова

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. обръща внимание на факта, че 
енергийният сектор има силно 
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технически характер и е доста 
сложен за разбиране от 
потребителите; счита, с оглед на 
доклада на работната група относно 
прозрачността на енергийните 
пазари на дребно в рамките на ЕС, че 
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

Or. en

Изменение 40
Олга Сехналова

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. изразява съгласие с доклада на 
работната група относно 
прозрачността на енергийните 
пазари на дребно в рамките на ЕС, че 
инструментите за сравняване и 
уебсайтовете могат да бъдат полезни 
за потребителите ако се управляват 
независимо, прозрачно и надеждно; 
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

Or. en


