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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия
(2007/2089(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Енергийна политика за Европа“ 
(COM(2007)0001),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Перспективи за вътрешния пазар на 
газ и електроенергия“ (COM(2006)0841),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Проучване по силата на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските сектори на газта и електроенергията“ 
(COM(2006)0851),

– като взе предвид съобщението на Комисията „План за приоритетна взаимовръзка“ 
(COM(2006)0846),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията „Доклад за 
изпълнение относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия“ 
(SEC(2006)1709) - придружаващ документ към съобщението на Комисията 
(COM(2006)0841),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно данните за 
енергийната политика на ЕС (SEC(2007)12), 

– като взе предвид резолюцията си от 14 декември 2006 г. относно Европейска 
стратегия за устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергетика — Зелена книга1,

– като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно сигурността на 
енергийните доставки в Европейския съюз2,

– като взе предвид Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. за определяне на насоки за трансевропейските енергийни 
мрежи3,

– като взе предвид позицията си, приета на второ четене на 23 май 2006 г., относно 
общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на общи правила за отпускане на финансова помощ от 
Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи 4,

– като взе предвид Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

1 Приети текстове, P6_TA(2006)0603.
2 ОВ С 292 Е, 1.12.2006 г., стр.112
3 ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1
4 ОВ С 292 Е, 9.11.2006 г., стр.404.
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18 януари 2006 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на 
електроенергия и инвестициите в инфраструктурата1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 септември 2005 г. относно условията за достъп до мрежите за пренос 
на природен газ2,

– като взе предвид Директива 2004/67/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. относно 
мерките за гарантиране на сигурността на доставките на природен газ3,

– като взе предвид Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2003 г. относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия4,

– като взе предвид Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от 
26 юни 2003 г. относно общите правила на вътрешния пазар на газ5,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 юни 2003 г. относно условията на достъп до мрежата при 
трансграничен обмен на електроенергия6, 

– като взе предвид годишния доклад на европейските енергийни регулаторни органи 
за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. до всички членове на Съвета 
на европейските енергийни регулаторни органи (CEER) и на Европейската група на 
регулаторите на електроенергия и природен газ (ERGEG) до Европейския 
парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия, изготвен по силата на 
член 3, параграф 8 от Решение 2003/796/ЕО на Комисията от 11 ноември 2003 г. 
относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и 
природен газ (2003/796/EО),

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 8-9 
март 2007 г. относно подкрепата на Европейския съвет за „План за действие на 
Европейския съвет (2007-2009 г.) — Енергийна политика за Европа“ (7224/07), 

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по 
регионално развитие (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че новата европейска енергийна политика за устойчива, сигурна и 
конкурентоспособна енергетика следва да бъде амбициозна и насочена към 
дългосрочни ползи, като се акцентира основно върху борбата с изменението на 
климата, ограничаване на външната уязвимост на Европейския съюз спрямо вноса, 

1 ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 22.
2 ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр.1.
3 ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 92.
4 ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 37
5 ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57

  6 ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 34. 
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както и насърчаване на растежа и заетостта;

Б. като има предвид, че за постигането на тези амбициозни и дългосрочни ползи 
следва своевременно да се създаде подходяща законодателна уредба в съответствие 
с принципа на субсидиарност,

В. като има предвид, че доизграждането на вътрешния енергиен пазар на ЕС и 
създаването на ефективни механизми на солидарност между държавите-членки са 
предпоставки за гарантиране на сигурността на доставките и икономическата 
ефективност,

Г. като има предвид, че либерализацията и пазарната интеграция са еднакво важни за 
улесняване на трансграничната търговия, постигане на по-висока икономическа 
ефективност и повишаване на ликвидността на пазара, като по този начин 
допринасят за доизграждане на вътрешния енергиен пазар на ЕС, 

Д. като има предвид, че решенията относно енергийния микс в дадена държава-членка 
имат последици за целия Европейски съюз по отношение на конкуренцията, 
сигурността на доставките и устойчивостта на околната среда,

Е. като има предвид, че принципите на социално приобщаване и равни възможности за 
всички означават, че е от първостепенно значение всеки гражданин на Съюза да има 
достъп до енергия на достъпни цени,

Ж. като има предвид, че 20 от 27-те държави-членки все още не са въвели изцяло в 
законодателството си буквата и духа на Директива 2003/54/ЕО и Директива 
2003/55/ЕО,

З. като има предвид, че в съобщението на Комисията относно перспективите за 
вътрешния пазар на газ и електроенергия (COM(2006)0841) и доклада на Генерална 
дирекция "Конкуренция" относно проучването на енергийния сектор 
(SEC(2006)1724) се заключава, че настоящите правила и мерки за либерализация са 
довели до подобряване на ефективността на енергийните доставки и са осигурили 
намалени разходи за потребителите, но че все още не е постигнато пълно отваряне 
на пазара и все още съществуват бариери пред свободната конкуренция; 

И. като има предвид, че установяването от страна на регулаторните органи на стабилни 
и ефективни хармонизирани правила относно достъпа до мрежата, както и 
ефективното разделяне на собствеността, са предпоставка за допускането на нови 
участници на пазара,

Й. като има предвид, че в някои държави-членки дългосрочните договори преобладават 
на пазара, като по този начин се пречи на развитието на свободна конкуренция и 
оттам - на създаването на вътрешен енергиен пазар, 

К. като има предвид, че прилагането на съществуващите разпоредби на ЕС относно 
разделянето на собствеността и регулаторните рамки в държавите-членки варират 
значително, а това има сериозни последици за развитието на единния пазар на 
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електроенергия,

Л. като има предвид, че сближаването и синхронизирането на националните мерки във 
връзка с разпоредбите за разделяне на собствеността е единствения начин за 
продължаване на изграждането на единен европейски енергиен пазар,

М. като има предвид, че печалбата на повечето газови предприятия се дължи основно 
на тяхната търговска дейност, а не на добива на газ,

Н. като има предвид, че малко страни от Европейския съюз са отворили своите пазари 
на газ; като има предвид, че по-ниските цени и качествените услуги по доставките 
на пазара на газ са от съществено значение за цялата система, както за крайните 
потребители, така и за предприятията;

О. като има предвид, че за намаляване на претоварването при преноса на 
електроенергия се изискват както мащабни инвестиции за разширяване и 
модернизиране на електропреносната мрежа, така и по-ефективни, основаващи се 
на пазара механизми за управление на претоварването,

П. като има предвид, че всички нови законодателни предложения следва да включват 
специфичните проблеми, пред които са изправени енергоемките промишлени 
отрасли, като например високите цени на енергията, дължащи се на липсата на 
конкуренция на пазарите,

Р. като има предвид, че нивото на взаимосвързаност на инфраструктурата на редица 
държави-членки все още е незадоволително и е далеч под нивото, определено в 
споразуменията, приети на срещата на високо равнище в Барселона, като в много 
случаи, основната причина за закъснението при осигуряването на тази 
взаимосвързаност са различни пречки от политически и административен характер,

С. като има предвид, че преди да предложи каквото и да е законодателство за 
задължителното изграждане на складови съоръжения за газ във всяка държава-
членка, Комисията следва да представи проучване на разходите и ползите, както и 
цялостна  оценка на въздействието,

Т. като има предвид, че либерализацията и пазарната интеграция са еднакво важни за 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар, 

У. като има предвид, че в последното изречение от точка 33 от заключенията на 
Европейския съвет, проведен в Брюксел на 8 и 9 май 2007 г., се посочва огромното 
значение на енергоемките отрасли, и се подчертава, че са необходими 
икономически ефективни мерки за подобряване както на конкурентоспособността, 
така и на въздействието върху околната среда на тези промишлени отрасли в 
Европа,

Ф. като има предвид, че липсата на прозрачност беше определена от Комисията като 
пречка пред насърчаването на конкуренция на вътрешния пазар, 

Х. като има предвид, че е необходима ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка 



RR\674222BG.doc 7/28 PE 386.605v02-00

BG

за дългосрочните инвестиции, от които се нуждае енергийният сектор,

Ц. като има предвид, че един европейски обществен орган по енергийните въпроси би 
могъл да спомогне за финансиране на изследователската и развойна дейност, 
свързана с възобновяемите енергийни източници, да запази изравняването на 
тарифите и да гарантира равен достъп до енергия за всички граждани,

Ч. като има предвид, че наличните данни показват, че държавите-членки са 
изпълнявали само в малка степен задълженията за предоставяне на целеви 
обществени услуги на уязвими потребители,

1. Потвърждава, че Лисабонската стратегия може да има успех, само ако се положат 
допълнителни усилия за установяване на обща енергийна политика, основаваща се 
на по-широка представа за общите европейски интереси в сферата на енергетиката, 
при отчитане на националните характеристики и като се дава възможност на 
държавите-членки да запазят техните енергийни миксове, с цел диверсификация на 
енергийните източници и енергийните производители, доколкото това е възможно;

Разделяне на собствеността върху преносната инфраструктура 

2. Счита, че разделянето на собствеността върху преносната инфраструктура е най-
важният инструмент за насърчаването по недискриминационен начин на 
инвестициите в инфраструктурата, гарантирането на справедливи условия за достъп 
до мрежата за новите участници на пазара и прозрачността на пазара; въпреки това, 
подчертава, че този модел може да не даде решение на всички нерешени въпроси, 
като например взаимосвързаността на инфраструктурата и точките на претоварване;

3. Признава, че прилагането на по-нататъшни мерки за разделяне на собствеността в 
газовия сектор не трябва да става веднага; следователно, настоятелно призовава за 
разработване на специални решения, насочени към улесняване функционирането на 
сектора в процеса на доизграждане на вътрешния пазар на газ, като се отчитат 
разликите между пазарите нагоре и надолу по веригата;

4. Призовава Комисията да представи анализ, в който се излагат прогнозираните 
разходи за държавите-членки по разделяне на собствеността, очакваното 
въздействие върху инвестициите в мрежите, както и ползите за вътрешния пазар и 
потребителите; изтъква, че при този анализ следва да се разгледа въпроса дали ще 
възникнат проблеми или разходи и какви биха били те, ако държавата не осъществи 
разделяне на собствеността, както и въпроса дали отрицателните последици са 
различни по отношение на държавната и частната собственост; освен това предлага 
в анализа да се разгледат предимствата от разделянето на собствеността, в 
сравнение с подхода за независим регионален оператор на пазара, по отношение на 
постигането на целите;

5. Настоятелно призовава Комисията да разгледа структурните разлики между газовия 
електроенергийния сектор  в рамките на ЕС, като се включи и факта, че някои 
държави-членки нямат собствено производство на тези енергийни ресурси и че 
понастоящем постигането на пълна икономическа реципрочност не е гарантирано 
на някои важни пазари на газ нагоре по веригата; следователно, призовава 
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Комисията да представи балансирано предложение, което да осигурява възможност 
за газовите компании в ЕС да ползват инвестициите в газопроводи и сключването 
на дългосрочни договори като средство за засилване на позициите им в преговорите 
с трети страни;

6. Настоява да не се разрешава закупуването от предприятия от трети страни на 
енергийна инфраструктура , ако няма договорен взаимен достъп със съответната 
държава; 

Регулаторни органи

7. Приветства предложението на Комисията за засилване на сътрудничеството между 
националните регулаторни органи на равнище ЕС, чрез организация на ЕС, като 
начин за насърчаване на по-европейски подход към регулирането на 
трансграничните въпроси; счита, че по-голямото сближаване и хармонизация на 
техните правомощия е от съществено значение за преодоляване на техническите и 
регулаторни различия, които се явяват като сериозна пречка пред трансграничната 
търговия и взаимосвързаността на инфраструктурата; подчертава, че Комисията 
следва да има решаваща роля по тези въпроси, като същевременно това не 
накърнява независимостта на регулаторните органи; счита, че регулаторните органи 
следва да вземат информирани решения по точно определени технически и 
търговски въпроси, като вземат предвид, когато е целесъобразно, становищата на 
операторите на преносни системи (ОПС) и други участници на пазара, и че тези 
решения следва да бъдат правно обвързващи;

8. Изтъква, че националните регулаторни органи следва да останат единствения орган, 
който взема решения, засягащи единствено националния им пазар; подкрепя 
разширяването на правомощията им, така че да включват и изготвянето на списък с 
необходимите инвестиции и активното насърчаване на прилагането му;

9. Счита, че регулаторните органи следва да гарантират предприемането на мерки за 
изпълнение на точно определени инвестиционни цели от страна на всяка компания, 
която има собственост върху енергийна инфраструктура, и по-специално преносни 
мрежи или газопроводи, с цел избягване на спекулации в тази сфера;

10. Счита, че регулаторните органи следва да бъдат независими, силни и да разполагат 
с ясно определени правомощия, за да се гарантира пълното прилагане на 
законодателството на практика и спазването му от страна на участниците на пазара, 
както и осигуряване на необходимите инвестиции и равнище на прозрачност; освен 
това счита, че техните правомощия следва да се хармонизират на равнище ЕС 
посредством въвеждане на общи правила за прозрачност, разгласяване на 
информацията и отчетност, с оглед гарантиране на пълната независимост на 
регулаторните органи от националните власти и промишлеността;

11. Счита, че националните енергийни регулаторни органи следва да могат да 
санкционират оператор, който не изпълнява решенията им или оператор на 
преносна мрежа, който не изпълнява задълженията за поддръжка на своята мрежа те 
следва да гарантират задължаването със закон на енергийните компании да 
предоставят консултации на потребителите за пестене на енергия, както е посочено 
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в Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. 
относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги1, както и да налагат изготвянето на програми за пускане на 
електричество и газ; освен това счита, че следва да се засили взаимното 
сътрудничество между регулаторните органи и съответните органи, отговарящи за 
конкуренцията, както на национално равнище, така и на равнище ЕС;

12. Призовава Комисията да предложи решение на въпросите, свързани с 
независимостта/сблъсъка на интереси и прозрачността по отношение на 
операторите на преносни системи (ОПС); призовава Комисията да представи 
предложения, даващи възможност на ОПС да изпълняват своята отговорност като 
посредници на пазара, и да хармонизира международните разпоредби, отнасящи се 
до ОПС, с цел подобряване на трансграничния пренос;

13. Изразява критично отношение за прекалената намеса от страна на някои 
правителства в процеса на вземане на решения от националните регулаторни 
органи, тъй като това накърнява функцията им на независими органи;

14. Отбелязва развитието на някои регионални пазари; изтъква, че е необходимо да се 
вземат подходящи мерки за предотвратяване създаването на по-големи "енергийни 
острови" и изисква тези регионални структури да не застрашават доизграждането и 
функционирането на европейския единен пазар;

Регулирани цени

15. Настоятелно призовава държавите-членки постепенно да преустановят прилагането 
на общи регулирани цени, с изключение на регулирането на цените като последна 
мярка, както е посочено в Директива 2003/54/ЕО, като същевременно гарантират 
предприемането на подходящи мерки за защита на уязвими потребители, по-
специално във връзка с енергийната бедност, в това число и непазарните 
механизми; изразява съжаление за това, че ценовите механизми не са посочени в 
гореспоменатото съобщение на Комисията (СОМ(2007)0001); припомня, че 
интервенцията на пазара за регулиране на цените следва да се разрешава само като 
последна мярка, когато националните регулаторни органи се опитват да поставят 
под контрол изкуствено завишени цени, с цел да предотвратят ощетяването на 
потребителите,  стопанските субекти и нови участници на пазара, но също така 
припомня, че цените във всички случаи трябва да покриват действителните разходи;

16. Счита, че следва да се премахнат субсидиите за невъзобновяеми източници на 
енергия, като по този начин се осигурят равностойни условия, че външните 
екологични разходи следва да бъдат включени в цената на енергията и че  
основаните на пазара инструменти следва се използват за постигане на целите на 
политиката за околната среда и енергетиката;

17. Отбелязва, че задълженията за целево предоставяне на висококачествени 
универсални и обществени услуги трябва да са в съответствие с правилата за 
държавните помощи и че конкурентното право се прилага по отношение на 

1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
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ценовата дискриминация и ограниченията върху препродажбата; подчертава, че е от 
решаващо значение да се направи оценка на влиянието на съществуващите 
регулирани цени на доставка върху развитието на конкуренцията, както и да се 
отстранят изкривяванията на пазара;

Социален ефект и защита на потребителите

18. Изисква от Комисията да представи изчерпателни оценки на въздействието, в това 
число и оценка на социалния ефект от различните й предложения, както и да 
подпомогне промишлените отрасли при разработването на механизми за обучение и 
преструктуриране;

19. Счита, че е необходимо да се гарантира доставката на електричество за 
потребителите, с оглед посрещане на основните нужди и че срещу наличието на 
енергийна бедност следва да се води борба, като се използват всички налични 
средства; наред с това, призовава за прилагане на целесъобразни и прозрачни 
социални мерки, необходими за защита на уязвимите потребители в неравностойно 
положение, без същевременно да се пречи на съществуването на лоялна 
конкуренция;

20. Настоятелно призовава Комисията да представи своето предложение за Енергийна 
харта на потребителите до края на 2007 г.;

Взаимосвързаност на инфраструктурата

21. Приветства индикативната цел за постигане на 10%-но равнище на 
взаимосвързаност на инфраструктурата в държавите-членки;

22. Призовава държавите-членки да положат повече усилия, включително и чрез 
засилване на двустранното сътрудничество за премахване на техническите, 
административни и политически пречки пред завършването на текущите и 
предстоящи проекти, и по-специално четирите проекта, определени от Комисията 
като проекти от  европейско значение; призовава държавите-членки да улеснят 
процедурите за даване на разрешение за изграждане на свързващи електропроводи и 
за ограничаване на срока на процедурите; въпреки това счита, че при вземането на 
решения винаги следва да се отчитат съображенията от общ интерес;

23.Потвърждава необходимостта от увеличаване на бюджета, отпуснат за 
трансевропейски енергийни мрежи, в частност за премахването на пречките, 
свързани с околната среда;

24. Призовава Комисията да ускори назначаването на европейски координатори за 
проекти от европейско значение, при които съществуват затруднения във връзка с 
изпълнението им;

25. Подчертава, че децентрализираната енергийна инфраструктура и производство на 
енергия могат да спомогнат за постигането на по-високо ниво на сигурност на 
енергийните доставки и следва да бъдат насърчавани при изготвянето на стратегии 
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за енергийна политика;

Дългосрочни договори

26. Признава необходимостта от дългосрочни договори нагоре по веригата, и по-
специално в газовия сектор, с оглед създаване на положителен инвестиционен 
климат, значително подобряване на сигурността на доставките и ненарушаване на 
интеграцията на вътрешния енергиен пазар, без изключване на новите участници от 
пазара;

27. Счита, че трябва да се осигури балансирано, ефективно прилагане на принципа 
„ползване или загуба“, така че новите участници на пазара да получат достъп до 
мрежите с неизползван капацитет;

28. Счита, че двустранните дългосрочни договори надолу по веригата, при условие, че 
не покриват значителен пазарен дял и не пречат на потребителите да сменят 
доставчика си, позволяват на енергоемките производства да договарят по-
конкурентни и стабилни цени на енергията с доставчика по техен избор, и 
следователно трябва да им се даде възможност да правят това, при осъществяване 
на подходящо наблюдение от страна на съответните органи, и при условие, че това 
не предполага допълнителни разходи за мрежите, затваряне на пазара за навлизане 
на нови участници или пречи на развитието на пазара;

29. Изисква от Комисията да предложи определение за голям потребител на енергия; 
също така изисква от Комисията да обърне специално внимание на големите 
потребители на енергия в ЕС, които се конкурират взаимно в условията на 
глобалната икономика;

30. Изисква от Комисията да осигури ясни насоки за двустранните дългосрочни 
договори надолу по веригата, с цел да се намали несигурността на пазара и да се 
премине към стандартизация на договорите;

31. Припомня, че съоръженията за производство, пренос, съхранение и разпределение 
на електроенергия представляват критична инфраструктура, чиято сигурност и 
безопасност следва да се обезпечава и гарантира изцяло, при всички обстоятелства;      

Електрическа мрежа и газови мрежи

32. Отново изразява загриженост относно инвестиционните нужди, свързани с 
подобряването на електрическата мрежа и газовите мрежи, с цел гарантиране на 
сигурността на доставките в ЕС; настоява за осигуряването на стабилност, 
съгласуваност и прозрачност на регулаторната рамка, за да се създаде благоприятна 
инвестиционна среда, и следователно призовава за разработване на регулаторна 
рамка от обща полза за потребителите и стопанските субекти в ЕС;

33. Изразява съжаление за това, че в държавите-членки все още съществуват много 
пречки, които предизвикват несъразмерни закъснения при изграждането на нова 
инфраструктура за внос на енергия и при свързването на новото производство на 
енергия с основната електрическа мрежа; поради това призовава националните, 
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регионалните и местните власти да предприемат всички необходими мерки, за да се 
гарантира свеждането до минимум на тези закъснения, както и за свързване на всяко 
отдалечено и труднодостъпно населено място (включително острови и планински 
райони) с основната електрическа мрежа;

34. Настоятелно призовава държавите-членки да улеснят увеличаването на капацитета 
на мрежата, за да може тя да включи и едно ново масово производство на 
възобновяеми енергийни източници в континенталната част и офшорните зони;  
призовава Комисията да извърши оценка на  възможността за изграждане на 
интелигентна мрежа на ЕС, при пълноценно използване на най-новите налични 
информационни и телекомуникационни технологии; тази мрежа следва да включва 
голям брой варианти за производство на енергия, да дава възможност на 
потребителя бързо да открива и анализира нередностите, да реагира на тях и да ги 
отстранява; настоятелно призовава държавите-членки да улесняват влагането на 
инвестиции и да предоставят на своите регулаторни органи изрични правомощия за 
улесняване постигането на  тези цели;

35. Подчертава необходимостта от техническа хармонизация на европейските мрежи;

36. Призовава Комисията да изготви пътна карта за създаването на единна европейска 
мрежа за електроенергия и газ;

37. Приветства неотдавнашния технически напредък при подаването на биогаз в 
газопреносната  мрежа; настоятелно призовава Комисията да предложи конкретни 
мерки за по-широкото използване на този потенциал, с цел да се допринесе за 
сигурността на доставките на газ;

Стратегически запаси

38. Изразява съгласие с оценката на Комисията, че предвид настоящата технология, е 
по-добре да се диверсифицират маршрутите и технологиите за доставка на газ, като 
предприятия за дегазиране и терминали за втечнен природен газ (LNG), отколкото 
да се създават големи запаси от газ; призовава Комисията да подготви конкретно 
предложение за по-пълноценното използване на съществуващите запаси от газ, без 
да се нарушава баланса между сигурността на доставките и улесняването на 
навлизането на нови участници на пазара; 

39. Подчертава взаимното допълване на електрическата и газовата мрежа; в този 
контекст изтъква, че складирането на запаси представлява неделима част от 
газовата мрежа и следва да се управлява солидарно както на национално, така и на 
европейско равнище; също така счита, че складирането на запаси би могло да 
подпомогне за функционирането на резервните електрогенератори, като по този 
начин подпомага постигането на сигурност на доставките; 

40. Отбелязва, че отделните държави-членки могат да предлагат и разработват проекти 
за стратегически запаси от газ, при отчитане на тяхната икономическа и техническа 
осъществимост; 

Прозрачност 
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41. Счита, че прозрачността е предварително условие за развитието на конкуренцията и 
че информацията следва винаги да се разкрива своевременно, по ясен, достъпен и 
недискриминационен начин;

42. Отбелязва трудностите, с които домакинствата, в качеството си на потребители, се 
сблъскват на либерализираните пазари; настоятелно призовава Комисията да 
представи конкретни предложения за повишаване на прозрачността за 
потребителите, да предоставя пълна и ясна информация на потребителите 
(включително и различните налични тарифи, енергийния микс на компанията и 
друга полезна информация, като етикетирането, така както е определено в 
Директива 2003/54/ЕО), както и да увеличи ролята на потребителските организации 
на енергийния пазар на ЕС;

43. Изразява съгласие с Комисията за необходимостта от установяване на 
задължителни насоки за прозрачност за пазара на електроенергия и газ; счита, че 
високото, хармонизирано равнище на прозрачност създава условия за развитие на 
ефективна конкуренция и навлизане на нови участници на пазарите;

44. В тази връзка, приветства ангажимента на Комисията за гарантиране на по-голяма 
прозрачност на пазарите;

Прилагане на законодателството на ЕО

45. Изразява загриженост във връзка с големия брой държави-членки, които все още не 
са въвели в законодателството си Директива 2003/54ЕО и Директива 2003/55/ЕО, и  
на тези, които не са успели да ги приложат правилно;  призовава държавите-членки 
незабавно да транспонират и да приложат изцяло тези директиви;

46. Счита, че Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО съдържат достатъчно 
разпоредби, които, ако се приложат правилно, биха осигурили конкурентна среда и 
доизграждане на единния енергиен пазар;  

47. Споделя становището на Комисията, че няма алтернатива на процеса на 
либерализация и призовава държавите-членки да гарантират пълното и ефективно 
транспониране на съществуващите директиви за либерализацията на пазара; освен 
това подкрепя предложението на Комисията за справяне с неправилното 
функциониране на пазара чрез прилагане както на мерки, основаващи се на 
конкуренцията, така и на регулаторни мерки;

48. Призовава Комисията да публикува всички резултати от своето проучване на 
оценката за въздействието, както и получените при неговото провеждане отговори, 
и да предостави информация за тях преди представянето на нови законодателни 
предложения;

49. В тази връзка приветства инициативата на Комисията за откриване на процедури за 
нарушение срещу гореспоменатите държави-членки, които не са успели да 
транспонират или приложат правилно Директива 2003/54/ЕО и Директива 
2003/55/ЕО;
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50. Предупреждава за опасностите, свързани с прекомерно високата пазарна 
концентрация, и счита, че най-доброто решение на този проблем е постигането на 
по-нататъшен напредък в пазарната интеграция и прилагането на регулаторни 
мерки, тъй като потребителите следва да могат да си избират доставчик в една 
открита конкурентна среда и отново призовава Комисията да предприеме по-
нататъшни мерки за справяне с концентрацията на компании на енергийния пазар, в 
случаи на злоупотреба с доминиращо пазарно положение;

51. Насочва вниманието към факта, че въпреки обнадеждаващите тенденции в областта 
на координацията на разпределението на трансграничната мощност, ниската степен 
на прозрачност при изчисляване на нетната преносна мощност за целите на търгове 
и определяне на наличната преносна мощност, представлява сериозна пречка пред 
конкуренцията и следва да се преодолее чрез въвеждането на по-строги разпоредби 
относно съгласуваните практики, констатирани при провеждането на търгове, и 
чрез засилване на антитръстовия мониторинг; 

52. Настоятелно призовава Комисията да упражнява строг контрол над въздействието 
на концентрацията върху конкуренцията, както на национално, така и на европейско 
равнище, като вземе под внимание и настоящия процес на консолидация, който 
води до образуването на нови, големи многонационални енергийни компании, 
извършващи дейност в значителен брой държави-членки и с висока степен на 
вертикална интеграция и интеграция между газовия и електроенергийния сектори;

53. Приканва Комисията, във всички свои действия и предложения, да отчита 
значението на ролята на малките и средни енергийни предприятия за 
функционирането на конкурентните енергийни пазари;

54. Призовава националните правителства да престанат да насърчават т. нар. 
национални лидери и да се въздържат от въвеждане на протекционистко 
законодателство, което пречи на развитието на един действително интегриран 
европейски енергиен пазар; призовава за създаване на активни програми за пускане 
на газ и електроенергия и на по-ликвидни, балансирани пазари, с цел улесняване 
навлизането на нови участници на пазара;

55. Счита за много важно пълното интегриране на една бъдеща, променена Схема за 
търговия с емисии в либерализирания енергиен пазар по прозрачен начин, под 
надзора на регулаторните органи, така че да се избегне изкривяване на пазарните 
механизми;

56. Отново изтъква важността от постигането на напълно либерализиран европейски 
енергиен пазар, колкото е възможно по-скоро, и настоява Комисията да представи 
своя пакет от допълнителни мерки за вътрешния пазар в края на м. септември 2007 
г., така както бе обявено;

57. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Background

In response to the European Council call and priorities defined in its March 2006 
Conclusions, the Commission adopted a so-called Energy Package on 10 January 2007, so 
as to contribute to the three objectives of the Energy Policy for Europe: security of supply, 
competitiveness and environmental sustainability. 

Following a long-term process of liberalisation of the energy markets - through the 
adoption of two series of directives creating an internal market, in 1996-1998 and in 2003 
for achieving complete liberalisation by 1st July 2007 - these communications constitute a 
major step since the Commission advocates a new direction for the internal energy market 
and announces precise proposals and mechanisms for its operation. 

This Report will assess how the different measures identified by the Commission can 
ensure the completion of the Internal Market for electricity and gas and remedy the 
obstacles to creating a single European energy market. The Rapporteur will take due 
account of the implementation of the current rules, which to his mind, partly gave a 
sufficient legal basis to ensure non discriminatory access of the third parties to the 
networks, to create powerful national regulators and to set up a framework enhancing 
investments. Taking into account the last conclusions of the Spring Council on 8-9 March, 
the intention of the Rapporteur is to consolidate the objectives pursued by the Commission 
and to analyse the practical measures proposed.

2. Specific issues

Implementation of existing legislation

The Rapporteur is concerned about the number of Member States who are still to 
transpose the European Directives 54/2003 and 55/2003 as well as by those who have not 
done it appropriately. A correct transposition at EU level is essential if we are to fully 
assess the validity and effectiveness of the measures adopted by the European Parliament 
and by the Council.

Furthermore, non compliance by some Member States puts those who have properly and 
fully transposed EU legislation on the internal energy market into national law in a 
difficult position thus causing in some cases unfair price competition, takeovers of private 
companies by publicly owned undertakings, barriers to entry in other Member States as 
well as disproportionate delays in the development of interconnections. Moreover, 
Governments who are suffering these consequences have to face a disapproving public 
opinion of the measures taken and of the EU institutions as a whole.

For all these reasons, the Rapporteur welcomes the Commission’s initiative to start 
infringement procedures against those Member States who are not complying with the 
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legislation in force.

However, while welcoming the Commission’s third liberalization package expected in 
September of this year and realising that some Member States’ resistance will only be 
tackled with concrete actions, the Rapporteur cannot help but wonder if the solution to this 
problem is indeed further, and more stringent, legislation seeing as the second package is 
obviously still in its early stages.

Recent takeover initiatives and mergers within the European Union’s markets have given 
rise to some concerns about such issues as public participation in undertakings, reduced 
choice for consumers due to market concentration as well as excessive interventionism by 
some Governments in what are supposed to be purely market operations. The Rapporteur 
believes that such operations should be further controlled by the Commission, especially 
when public participation in some companies taking over others is considerable.

Unbundling

Unbundling has been a key issue in the energy debate in the European Parliament in past 
reports and is likely to be this way for this report. The Rapporteur believes that the current 
level of unbundling in some Member States is insufficient and therefore welcomes the 
Commission’s initiative to increase obligations in this field.

The two main options proposed in the Commission’s Communication – Independent 
System Operator properly regulated and ownership unbundling – should be properly 
assessed. 

Ownership unbundling would increase transparency, ensure proper investment conditions 
in the infrastructures and remove barriers to entry to new market players.

The Independent System Operator model, even though it would need further regulation, 
would also achieve these goals and would probably be a more feasible option for those 
Member States heavily lagging behind.

The Rapporteur wishes to debate this issue further and expects the Commission to come 
forward with a clear but flexible position on unbundling that could serve as a basis for 
discussion in Council and Parliament, avoiding the frontal rejection of some Member 
States.

However, the problems related to interconnections will not be solved by either system and 
will require additional solutions. Furthermore, questions of transparency and investments 
could also be answered by increased powers to national regulators or through national 
legislation aimed at imposing specific requirements in this respect. Finally, the gas and 
electricity sectors are of a very different nature which makes the unbundling options more 
complicated for gas. This issue will be explored further in this document. 

Investments

The Rapporteur would like to stress the importance of new investments at a massive scale 
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in the development of new and upgrading of current infrastructure. While he is concerned 
about the gap between current investments and those estimated to be required, he does not 
agree with the Commission in their statement that investments have stopped. Indeed, 
overall investments in maintaining and development of gas networks have had a 
consistent, albeit slow, increasing trend in the past years. 

This concern also applies to the lack of investments in interconnections derived of the 
disparity between standards, lack of an independent regulatory authority to oversee cross-
border transmission and reduced availability of mechanisms to recover trans-border costs.

There is, however, much room for improvement and measures have to be taken such as 
further unbundling – whether ownership or ISO+ -, more efficient regulation and better 
cross-border cooperation.

New Massive Generation from renewable energy sources

Europe enjoys vast quantities of renewable energy sources including hydro, wind, solar, 
biomass, tidal and geothermal.  Renewable energy sources by their very nature are 
concentrated in specific locations, e.g. hydro resources in mountainous regions, or wind 
resources in offshore, coastal and highland regions.  With a few exceptions these 
resources are not transportable in their primary form and so need to be converted to 
electricity in the location where the primary resource exists.  If, therefore, these vast 
primary energy sources are to contribute to the European Union’s electricity requirements, 
they need the sufficient grid infrastructure to allow for the bulk transport of electricity 
from these regions to centres of demand.

For example there is a large commercially exploitable resource of wind energy above the 
seas of north Western Europe.  Large sub sea grids are therefore required to bring this 
power to shore and onshore grids to take the electricity further to centres of demand.

It is important therefore that these grids are maintained where they already exist and 
established where they do not.  Transmission companies must be incentivised to develop 
and build such grids and must not have competing interests which may hinder their 
development.

Regulators

Currently, the European Union’s internal energy market has to adjust to 27 different 
national regulations that can differ greatly from one to another. The procedure for the 
definition of actions to be taken on cross border transmissions consists in a consultation 
between national regulators based on technical proposals by the Transmission System 
Operators and where the decisions are taken generally on the basis of consensus. If no 
agreement can be reached, the Commission launches a commitology procedure in which 
not only acceptable outcomes are very slow to come, but where those deciding are 
Member States who refer back to their national regulators for advice. This brings the 
situation back to square one.

If the EU is to have a fully integrated internal market some actions will have to be taken to 
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provide a more formal approach to the process explained above. The Rapporteur suggests 
making the Regulators’ forum a formal body in which decisions would have to be taken – 
by vote if necessary – and where, in case of a deadlock, the Commission could decide. 
The decisions should derive from proposals by the TSOs who, in turn, should also have a 
formal framework for their decision-making processes.

It is important to point out that Regulators would be dealing exclusively with cross-border 
technical and trade issues such as harmonisation of technical standards and promote 
coordination of the development of interconnections and cross-border transmission.

National Regulators’ decision should remain sovereign over their respective Member 
State and their responsibilities and powers should be independent, strong and well 
defined.

Regulators could play a decisive role in ensuring the necessary investments, equal playing 
field for all market players and transparency. Regarding investments, regulators could be 
given, for example, the power to open investment to third parties should incumbent 
undertakings pose barriers for the development of the grid.

Interconnections

The Rapporteur welcomes the Commission and Council’s latest position regarding the 
achievement of 10% interconnections in all Member States. Nevertheless, he would like to 
point out that this objective was set years ago in the Barcelona Summit and hopes that, 
given that the completion of the energy internal market has acquired renewed importance 
in the European Union, Member States will take decisive steps in the removal of all 
barriers to their development.

The new cooperation between regulators at EU level should provide the necessary 
regulatory framework to overcome some of these barriers but public authorities should 
strive to remove political obstacles as well.

This point is of particular importance for peripheral Member States who, at present times, 
remain energy islands.

Regulated tariffs

The Rapporteur strongly believes that generalised regulated tariffs for commercial 
customers should disappear as they cause serious distortions in the market and can 
sometimes be used by vertically integrated companies to force newcomers out of the 
market.

3. Additional comments

Gas market

Unlike the electricity market, most gas undertakings make their profits from distribution 
activities rather than generation capacity. For this reason, the different proposals put 
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forward by the Commission on unbundling would be difficult to apply to this sector, or at 
least to those companies that import their product into the European Union. 

Some measures, such as those proposed in this document, could help tackle the problems 
of investments, transparency and access to the grid.

The Rapporteur is concerned mainly by the lack of harmonised standards regarding 
natural gas. This situation causes uncertainty in the market as companies do not know if 
the gas they buy in one field would be allowed access into the different national networks. 
The Commission should strongly look into this problem and find a solution in a timely 
manner.

These companies also face the problem of dealing commercially with third countries in 
which the reciprocity principle cannot be applied. Indeed, they do not have access to 
upstream production capacities, nor do they have access on similar terms to their markets. 
The gas sector has voiced its wish to the Rapporteur of having a stronger political backing 
by the European Union institutions as well as by Members States when negotiating with 
third country producers.

ETS

The Rapporteur is concerned about some claims made by some market players regarding 
Emission Trading rights. They believe that consumers are being charged the additional 
price of ETS in their energy bill when the majority of these rights have been obtained for 
free, under the current ETS directive that states that at least 95% of emission rights 
should be awarded for free in this first phase. 
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OPINION OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS (*)

for the Committee on Industry, Research and Energy
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Draftswoman (*): Sophia in 't Veld

(*) Enhanced cooperation between committees  Rule 47 of the Rules of Procedure

SUGGESTIONS

The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Industry, 
Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions 
in its motion for a resolution:

A. Whereas the new European energy policy for sustainable, secure and competitive energy 
needs to be ambitious and aimed at long-term benefits, with the main focus on combating 
climate change, limiting the EU's external vulnerability to imports, and promoting growth 
and jobs;

B. Whereas an adequate legislative framework in accordance with the principle of 
sudsidiarity has to be established in a timely manner in order to achieve these ambitious 
and long-term benefits;

C. Whereas the Commission communication on the prospects for the internal gas and 
electricity market (COM(2006)0841) and the DG Competition report on the Energy Sector 
Inquiry (SEC(2006)1724) conclude that the present rules and liberalisation measures have 
led to efficiency improvements in energy supply and delivered savings to customers, but 
that markets have not yet been opened fully and barriers to free competition still remain; 
whereas, moreover, the existing legislative framework has not yet been fully and duly 
transposed by the Member States into national law and further steps are therefore 
necessary in order to achieve market liberalisation;

D. Whereas few Member States have opened their gas markets; whereas lower prices and a 
quality service in the supply in the gas market are key for the whole system, both for 
consumers and enterprises;
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E. Whereas in its resolution of 14 December 2006 on a European strategy for sustainable, 
competitive and secure energy - Green Paper1, Parliament stressed that transmission 
systems in the energy sector should undergo full ownership unbundling as soon as the 
Commission has concluded that existing legislation is ineffective; 

F. Whereas following the sector inquiry and in light of the economic evidence, the 
Commission considers that ownership unbundling is the most effective means to ensuring 
choice for energy users and to encourage investment;

G. Whereas the current regulatory cross-border gap cannot be remedied by the application of 
competition rules alone; whereas reinforced coordination between national energy 
regulators, by enhancing the competences of the European Regulators' Group for 
electricity and gas (ERGEG), with a stronger role for Community oversight to enforce 
internal market principles, should be ensured;

H. Whereas the available data suggest that Member States have made only limited use of 
targeted public service obligations to address vulnerable customers;

1. Reiterates that the Lisbon Strategy can be a success only if further efforts are made to 
establish a common energy policy based on a broader vision of the common European 
interest in the energy field by respecting national characteristics and allowing Member 
States to adhere to their energy mixes in order to diversify energy sources and energy 
producers as much as possible;

2. Believes that a number of serious shortcomings identified by the energy sector inquiry call 
for urgent action to deliver a functioning internal market for energy by the effective 
unbundling of network and supply activities, plugging existing regulatory gaps, 
addressing market concentration and entry barriers, and increasing transparency in market 
operations; urgently calls for a full and proper transposition of Community law into 
national law without delay; requests in this context strict action to be taken in cases where 
Community law has been infringed;

3. Agrees with the Commission that there is no alternative to the liberalisation process and 
calls on Member States to ensure full and effective transposition of existing liberalisation 
Directives; moreover, endorses the Commission proposal to address the malfunctioning of 
the market by applying both competition-based and regulatory remedies;

4. Endorses the results of the energy sector inquiry indicating that legal and functional 
unbundling as currently required by the legislation is not sufficient to ensure the 
development of a real, competitive European energy market; reiterates that non-
discriminatory network access should be ensured and fully endorses the Commission 
proposal for further action to ensure clearer separation of energy production from energy 
distribution;

5. Calls on the Commission to present an analysis in which the expected costs of an 
ownership unbundling for the Member States, the expected effects on investments in the 
networks as well as the benefits for the internal market and the customer respectively 

1  Texts Adopted, P6_TA(2006)0603.
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demonstrated; points out that the analysis should also take account of the question whether 
and if so which problems or costs occur if no unbundling is carried out by the state as well 
as whether the negative consequences differ between state and private ownership; 
suggests that, furthermore, the advantages of ownership unbundling relative to the 
independent regional market operator approach as regards the achievements of objectives 
should be analysed; 

6. Insists on the need to give system operators proper incentives to operate and develop the 
network in the interest of all users; considers that as a stable regulatory framework is 
essential in order to ensure investment decisions future measures affecting the internal 
market have to be designed and implemented in a way that provides a positive framework 
for much-needed investment; stresses, however, that unbundling should be seen as a pre-
condition but not the only condition for guaranteeing fair competition; believes that public 
ownership in the electricity and gas markets is one of the main elements leading to 
distortions at a European level and that the stimulus for competition in those markets is 
more reduced if there are public enterprises, because in most cases, by virtue of their 
company statute, there is a lower level of transparency and information for potential 
investors in regard to such companies, and they are dependent on political decisions taken 
by the Member State governments involved; insists that appropriate measures be put in 
place to prevent a situation in which public monopolies are replaced by private ones;

7. Welcomes the Commission proposal to strengthen the national energy regulators' 
independence, to enhance their powers, to reinforce coordination between the regulators 
and the Transmission System Operators (TSO); considers that regulators' independence 
must not hamper the political action that Member State governments must take in order to 
foster competition, ensure security of supply and protect the environment in the internal 
gas and electricity markets;

8. Stresses the need to harmonise the levels of powers and independence of energy regulators 
in order to enable strong coordination at European level and to discourage abuse of 
regulatory powers for national protectionist purposes; 

9. Shares the views of the Commission that the powers of national regulators need to be 
strengthened and that European coordination must be enhanced, particularly as regards 
cross-border issues; 

10. Agrees that the European network of independent regulators (ERGEG+) approach is the 
most suitable for rapid and effective progress in harmonising the technical issues 
necessary to make cross-border trade work effectively; considers Commission 
involvement appropriate where necessary to ensure that due account is taken of the 
Community interest;

11. Welcomes the proposal to grant existing associations of TSOs an institutional role with 
formal obligations and objectives (the ETSO+\GTE+ solution); considers, however, that 
further thought has to be given to the setting up of independently owned cross-border 
system operators so as to make sure that competition is strengthened and not hampered; 
believes that efforts should also be made to bring about a gradual evolution towards 
regional system operators;
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12. Stresses its deep concern regarding certain protectionist initiatives undertaken by some 
European governments, justifying their position by referring to the defence of strategic 
sectors, and alleged national general interest; underlines that protectionism within the 
single market goes against the European construction; in the energy sector, it 
impoverishes the security of supply, it reduces the efficiency, increases therefore the 
prices to be paid by consumers and damages sustainable development; 

13. Encourages the Commission to take action against Member States that unduly protect 
national or European energy champions, including by the unjustified use of golden shares, 
and against Member States with regulated tariffs which hamper competition and market 
integration; requests that the same political standards be applied to the old and new 
Member States, taking into account the special role of the energy sector in the catching-up 
process of the economies in new Member States; emphasises that the promotion of 
national or European energy champions can damage the competitiveness of the 
companies, the level of competition in the energy market and the interests of the 
consumers; insists on the need of companies that provide a quality service for citizens and 
are able to compete not only at a national or European level, but also in the global market;

14. Stresses that access to market information should be further enhanced and welcomes the 
Commission's intention to introduce binding provisions on transparency; agrees that all 
the relevant market information should be published on a rolling basis in a timely manner 
and that proper monitoring should be ensured;

15. Considers that subsidies for non-renewable sources of energy should be eliminated 
thereby ensuring a level playing field, that external environmental costs should be 
internalised in the price of energy and that market-based instruments should be used to 
achieve environmental and energy policy objectives;

16. Notes that targeted high-standard universal service obligations (USOs) and public service 
obligations (PSOs) should comply with State aid rules and that competition law applies 
with respect to price discrimination and restrictions on re-sale; stresses that it is of crucial 
importance to assess the impact of the remaining regulated supply tariffs on the 
development of competition, and to remove market distortions.



PE 386.605v02-00 24/28 RR\674222BG.doc

BG

PROCEDURE

Title Prospects for the internal gas and electricity market
Procedure number 2007/2089(INI)
Committee responsible ITRE
Opinion by

Date announced in plenary
ECON
26.4.2007

Enhanced cooperation – date announced 
in plenary

26.4.2007

Drafts(wo)man
Date appointed

Sophia in 't Veld
13.3.2007

Previous drafts(wo)man
Discussed in committee 27.3.2007 11.4.2007 8.5.2007
Date adopted 5.6.2007
Result of final vote +:

–:
0:

25
2
11

Members present for the final vote Gabriele Albertini, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon 
Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Christian 
Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-
Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej 
Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Guntars 
Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, 
Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz 
Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel 
António dos Santos, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo 
Strejček, Sahra Wagenknecht.

Substitute(s) present for the final vote Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Andreas 
Schwab.

Substitute(s) under Rule 178(2) present 
for the final vote

Anne Ferreira

Comments (available in one language 
only)

...



RR\674222BG.doc 25/28 PE 386.605v02-00

BG

3.5.2007

OPINIONOF THE COMMITTEE ON REGIONAL DEVELOPMENT

for the Committee on Industry, Research and Energy

on prospects for the internal gas and electricity market
(2007/2089(INI))

Draftswoman: Brigitte Douay

PA_NonLeg

SUGGESTIONS

The Committee on Regional Development calls on the Committee on Industry, Research and 
Energy, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion 
for a resolution:

1 Notes that the aim in creating a genuine internal energy market is to achieve the best price 
for individuals and companies; calls for the revision of the gas and electricity market 
directive to be based on the following principles: security of supply, customer satisfaction, 
a high level of public service, consideration of vulnerable customers and environmental 
protection, energy efficiency and the pursuit of innovative energy technologies;

2. Considers that the completion of the energy market is linked to the objective of economic, 
social and territorial cohesion, particularly in regions lagging behind, regions with natural 
disadvantages and the outermost regions;

3. Points out that the border regions are the first to be able to benefit from an effective 
internal market and obtain supplies from the country of their choice, and therefore stresses 
the problems encountered in these regions stemming from the different national legal 
frameworks and the lack of information exchange between countries;

4. Asks the Member States to simplify the licence procedures for the construction of new 
intrastate and cross-border transmission capacities since interregional and international 
market development can have a leverage effect on the development of the EU internal 
market;

5. Believes that security of supply cannot be treated as an exclusively national problem and 
calls on the Commission to help create and strengthen regional networks and decentralised 
energy production;

6. Stresses the necessity, given the international importance of the transmission of electricity 
and ever greater sensitiveness of the European energy plan as regards the reliability of 
individual schemes of Member States, to deepen cooperation, exchange of information 
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and coordination of actions among individual transmission schemes; for this purpose it 
supports the creation of European coordination centre of transmission schemes of Member 
States;

7. Welcomes the Commission’s intention to draw up an Energy Customers’ Charter which 
would tackle inter alia fuel poverty and consumer information, and calls on the 
Commission to complete this work soon, taking account of the needs and characteristics 
of energy customers in regions with inherent natural disadvantages;

8. Considers that, to ensure more and better quality interconnections between Member 
States, true regional energy markets must be constituted; and that, after the launch of 
electricity markets, the initiatives of the Group of European Regulators on regional gas 
markets must be stepped up so that energy can be managed at the most appropriate level;

9. In this respect, welcomes the option of establishing a European network of independent 
regulators (ERGEG+) which would enable the role of the current Group of European 
electricity and gas regulators (ERGEG) to be formalised;

10. Calls on the Member States to apply an effective level of regulation, ensure non-
discriminatory access to networks, authorise national regulators to facilitate cross-border 
and trans-regional energy links and to adopt a coordinated regulatory approach;

11. Encourages investment to reinforce and adapt infrastructures for the production and 
transport of energy throughout Europe;

12. Believes that the debate on unbundling should take into account the specific 
characteristics of gas and electricity and of national and regional markets;

13. Calls on the Member States and regional authorities to provide the fullest possible 
information on the origin of electricity, particularly when it comes from renewable energy 
sources; stresses the importance of communication, in view of the full opening of the 
market in July 2007, and of the provision of reliable and transparent information on 
production in each country, on interconnections and on changes in real prices;

14. Calls also for strong support to be given to regional and local authorities in the area of 
energy efficiency, energy saving and sustainable development in the context of EU-
supported projects, particularly with regard to policies on transport and housing.
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