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Изменение
1a.
Приема за сведение
декларациите на Комисията,
приложени към настоящата
резолюция;
Or. en

За сведение текстът на изявленията е следният:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА
МЕЖДУСИСТЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД
„Комисията отбелязва споразумението на съзаконодателите във връзка с преработената
Директива за електроенергията и преработения Регламент за електроенергията, с които
се връща старото определение за „междусистемен електропровод“, използвано в
Директива 2009/72/ЕО и Регламент (ЕО) 714/2009. Комисията е съгласна, че пазарите
на електроенергия се различават от другите пазари, като пазарите на природен газ,
например по търговските продукти, които понастоящем не могат да се съхраняват
лесно и се произвеждат от широк спектър от генериращи инсталации, включително
инсталации на равнище разпределение. Като следствие от това ролята на връзките с
трети държави значително се различава между електроенергийния и газовия сектор и
могат да бъдат избрани различни нормативни подходи.
Комисията ще продължи да проучва въздействието на това споразумение и да
предоставя насоки относно прилагането на законодателството, когато е необходимо.
От съображения за правна яснота Комисията желае да изтъкне следното:
Съгласуваното определение за междусистемен електропровод в Директивата за
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електроенергията се отнася до оборудването, свързващо електроенергийните системи.
С тази формулировка не се прави разлика между различните регулаторни рамки или
технически условия и следователно по принцип се включват всички електрически
връзки с трети държави в обхвата на прилагане. По отношение на съгласуваното
определение за междусистемен електропровод в Регламента за електроенергията
Комисията подчертава, че интегрирането на пазарите на електроенергия изисква висока
степен на сътрудничество между системните оператори, участниците на пазара и
регулаторите. Въпреки че обхватът на приложимите правила може да варира в
зависимост от степента на интегриране на вътрешния пазар на електроенергия, тясното
интегриране на трети държави във вътрешния пазар на електроенергия, като например
участие в проекти за свързване на пазарите, следва да се основава на споразумения,
които изискват прилагането на съответното законодателство на Съюза.“
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЛАНОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
РЕФОРМАТА НА ПАЗАРА
Комисията отбелязва споразумението на съзаконодателите във връзка с член 20,
параграф 3, в който се предвижда, че държавите членки с установени опасения за
адекватността публикуват план за изпълнение с график за приемане на мерки за
премахване на установените регулаторни отклонения и/или неефективности на пазара
като част от процеса на държавната помощ.
В съответствие с член 108 от ДФЕС Комисията има изключителната компетентност да
оценява съвместимостта на мерките за държавна помощ с вътрешния пазар. Този
регламент не засяга и не накърнява изключителната компетентност на Комисията в
съответствие с Договора за функционирането на ЕС. Следователно Комисията може,
когато е уместно, да изрази становището си относно плановете за реформа на пазара
успоредно с процеса на одобряване на механизми за осигуряване на капацитет съгласно
правилата за държавна помощ, но двата процеса са юридически отделени.
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