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Изменение 311
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила. 
Във връзка с това държавите членки 
предприемат всички мерки, 
необходими, за да гарантират, че 
административните процедури не 
дискриминират предприятията за 
доставка, които вече са регистрирани в 
друга държава членка.

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила
и правила за балансиране. Във връзка с 
това държавите членки предприемат 
всички мерки, необходими, за да 
гарантират, че административните 
процедури не дискриминират 
предприятията за доставка, които вече 
са регистрирани в друга държава
членка.

Or. en

Изменение 312
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила. 
Във връзка с това държавите членки 
предприемат всички мерки, 
необходими, за да гарантират, че 
административните процедури не 

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила
и правила за балансиране. Във връзка с 
това държавите членки предприемат 
всички мерки, необходими, за да 
гарантират, че административните 
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дискриминират предприятията за 
доставка, които вече са регистрирани в 
друга държава членка.

процедури не дискриминират 
предприятията за доставка, които вече 
са регистрирани в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка

Новият текст предполага, че доставчиците не трябва да са отговорни за 
балансирането в дадена държава членка. Това противоречи на принципа на общата 
отговорност за балансирането, посочен в член 4 от преработения Регламент за 
електроенергията. Трябва да се запази първоначалната формулировка.

Изменение 313
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила. 
Във връзка с това държавите членки 
предприемат всички мерки, 
необходими, за да гарантират, че 
административните процедури не 
дискриминират предприятията за 
доставка, които вече са регистрирани в 
друга държава членка.

1. Държавите членки гарантират 
правото на всички клиенти да бъдат 
снабдявани с електроенергия от даден 
доставчик, при условие че той даде 
съгласието си, независимо от това в коя 
държава членка е регистриран 
доставчикът, доколкото доставчикът 
спазва приложимите търговски правила
и правила за балансиране. Във връзка с 
това държавите членки предприемат 
всички мерки, необходими, за да 
гарантират, че административните 
процедури не дискриминират 
предприятията за доставка, които вече 
са регистрирани в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка

Новият текст предполага, че доставчиците не трябва да са отговорни за 
балансирането в дадена държава членка. Това противоречи на принципа на общата 
отговорност за балансирането, посочен в член 4 от преработения Регламент за 
електроенергията. Трябва да се запази първоначалната формулировка.
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Изменение 314
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат правилата на 
Съюза относно защитата на 
потребителите, по-специално Директива 
2011/83/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета42 и Директива 93/13/ЕИО(43), 
държавите членки гарантират, че 
клиентите:

2. Без да се засягат правилата на 
Съюза относно защитата на 
потребителите и пропорционалността, 
по-специално Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета42 и 
Директива 93/13/ЕИО(43), държавите 
членки гарантират, че клиентите:

__________________ __________________

42 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64 – 88. 42 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64 – 88.

43 ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29 – 34. 43 ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29 – 34.

Or. en

Изменение 315
Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– самоличността и адреса на 
доставчика;

– (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 316
Корнелия Ернст
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– самоличността и адреса на 
доставчика;

– (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 317
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– самоличността и адреса на 
доставчика;

– (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 318
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дела на всеки енергиен 
източник в общия горивен състав на 
доставчика (на национално равнище, 
т.е. в държавата членка, в която е 
сключен договорът за доставка, а 
също и на равнището на ЕС, ако 
доставчикът работи в няколко 
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държави членки) през предходната 
година, по разбираем и ясно 
съпоставим начин;

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е повишаване на прозрачността относно източниците на 
доставяната енергия. Информацията за клиентите и тяхната осведоменост са от 
ключово значение за стимулиране на инвестициите в източници на екологична енергия.

Изменение 319
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дела на всеки енергиен 
източник в общия горивен състав на 
доставчика (на национално равнище, 
т.е. в държавата членка, в която е 
сключен договорът за доставка, а 
също и на равнището на ЕС, ако 
доставчикът работи в няколко 
държави членки) през предходната 
година, по разбираем и ясно 
съпоставим начин;

Or. en

Изменение 320
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наименованието на продукта, 
цената и ако е приложимо, 
отстъпките и информация относно 
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срока на отстъпката;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 321
Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наименованието на продукта, 
цената и ако е приложимо, 
отстъпките и информация относно 
срока на отстъпката;

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 322
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 –буква а – алинея 1 – тире 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– приноса на всеки енергиен 
източник в електроенергията, 
купувана от клиента в съответствие 
с договора за доставка (оповестяване 
на равнището на продукта);

Or. en
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Обосновка

Целта на това изменение е повишаване на прозрачността относно източниците на 
доставяната енергия. Информацията за клиентите и тяхната осведоменост са от 
ключово значение за стимулиране на инвестициите в източници на екологична енергия.

Изменение 323
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 –буква а – алинея 1 – тире 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наименованието на продукта, 
цената и ако е приложимо, 
отстъпките и информация относно 
срока на приложимост на 
отстъпката;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 324
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– приноса на всеки енергиен 
източник в електроенергията, 
купувана от крайния клиент в 
съответствие с договора за доставка 
(оповестяване на равнището на 
продукта);

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 325
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наименованието на продукта, 
цената и ако е приложимо, 
отстъпките и информация относно 
срока на отстъпката;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 326
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предлаганите услуги, 
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

– всички предлагани услуги
(включително дали услугите се 
извършват от доставчик, различен 
от доставчика на електроенергийни 
услуги, посочен в договора),
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 327
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предлаганите услуги, 
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

– всички предлагани услуги
(включително дали услугите се 
извършват от доставчик, различен 
от доставчика на електроенергийни 
услуги, посочен в договора),
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 328
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предлаганите услуги, 
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

– всички предлагани услуги
(включително дали услугите се 
извършват от доставчик, различен 
от доставчика на електроенергийни 
услуги, посочен в договора),
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 329
Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предлаганите услуги, 
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

– всички предлагани услуги
(включително дали услугите се 
извършват от доставчик, различен 
от доставчика на електроенергийни 
услуги, посочен в договора),
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 330
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, 
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предлаганите услуги, 
предлаганите нива на качество на 
обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

– всички предлагани услуги
(включително дали услугите се 
извършват от доставчик, различен 
от доставчика на електроенергийни 
услуги), предлаганите нива на качество 
на обслужването, както и времето за 
първоначално свързване към мрежата;

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 331
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Едуар Мартен, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи, такси за поддръжка
и допълнителни продукти и/или 
услуги (пакетни предложения);

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 332
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи, такси за поддръжка
и допълнителни продукти и/или 
услуги (пакетни предложения);

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.
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Изменение 333
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи, такси за поддръжка
и допълнителни продукти и/или 
услуги (пакетни предложения);

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 334
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи, такси за поддръжка
и допълнителни продукти и/или 
услуги (пакетни предложения);

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 335
Мирослав Похе



AM\1135603BG.docx 15/191 PE609.627v02-00

BG

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи и такси за 
поддръжка;

– средствата, чрез които може да се 
получи актуална информация за всички 
приложими тарифи, такси за поддръжка
и допълнителни продукти и/или 
услуги (пакетни предложения);

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 336
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Едуар Мартен, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на договора;

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите, в т.ч. 
допълнителни продукти и/или услуги 
(пакетни предложения), и на договора
и дали е разрешено оттегляне от 
договора без такса;

Or. en

Изменение 337
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на договора;

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите, в т.ч. 
допълнителни продукти и/или услуги 
(пакетни предложения), и на договора;

Or. en

Изменение 338
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на договора;

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите, в т.ч. 
допълнителни продукти и/или услуги 
(пакетни предложения), и на договора;

Or. en

Изменение 339
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на договора;

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите, в т.ч. 
допълнителни продукти и/или услуги 
(пакетни предложения), и на договора;

Or. en
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Изменение 340
Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите и на договора;

– продължителността на договора, 
условията за подновяване и 
прекратяване на услугите, в т.ч. 
допълнителни продукти и/или услуги 
(пакетни предложения), и на договора;

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 341
Барбара Капел

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информация относно правата на 
потребителите, включително относно 
обработката на жалби и цялата 
информация посочена по тази точка, 
ясно съобщени чрез фактуриране или 
на уебсайтовете на електроенергийните 
предприятия.

– информация относно правата на 
потребителите, включително относно 
обработката на жалби и цялата 
информация посочена по тази точка, 
ясно съобщени чрез информация за 
фактурирането или на уебсайтовете на 
електроенергийните предприятия.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се направи по-ясно разграничение между 
фактурирането и информацията за фактурирането, за да се опрости действащата 
регулаторна рамка и да се повиши удовлетвореността на потребителите от 
фактурите. Фактурирането следва да съдържа само основна информация (например 
потребление, цена за плащане и т.н.), както е посочено в приложение II. 
Информацията за фактурирането следва да е отделна от фактурата. Тя следва да 
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съдържа допълнителна информация относно потреблението и правата на 
потребителите, както е посочено в приложения ІІ.2 и ІІ.5, и може да бъде пригодена в 
зависимост от предпочитанията на потребителите.

Изменение 342
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условията са справедливи и 
предварително добре известни. При 
всички случаи тази информация следва 
да се предостави преди сключването 
или потвърждаването на договора. 
Когато се сключват договори чрез 
посредници, информацията, свързана с 
въпросите, уредени в тази буква, също 
се предоставя преди сключване на 
договора;

Условията са справедливи и 
предварително добре известни. Важни 
клаузи като тези за продукта, 
отстъпките и факторите, 
несвързани с доставките на 
електроенергия, следва да бъдат 
написани с получер шрифт или да се 
открояват с по-едър шрифт. При 
всички случаи тази информация следва 
да се предостави преди сключването 
или потвърждаването на договора. 
Когато се сключват договори чрез 
посредници, информацията, свързана с 
въпросите, уредени в тази буква, също 
се предоставя преди сключване на 
договора;

Or. en

Изменение 343
Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условията са справедливи и 
предварително добре известни. При 
всички случаи тази информация следва 
да се предостави преди сключването 
или потвърждаването на договора. 
Когато се сключват договори чрез 

Условията са справедливи и 
предварително добре известни. Важни 
клаузи като тези за продукта, 
отстъпките и факторите, 
несвързани с доставките на 
електроенергия, следва да бъдат 
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посредници, информацията, свързана с 
въпросите, уредени в тази буква, също 
се предоставя преди сключване на 
договора;

написани с получер шрифт или да се 
открояват с по-едър шрифт. При 
всички случаи тази информация следва 
да се предостави преди сключването 
или потвърждаването на договора. 
Когато се сключват договори чрез 
посредници, информацията, свързана с 
въпросите, уредени в тази буква, също 
се предоставя преди сключване на 
договора;

Or. en

Обосновка

Потребителите често срещат затруднения с разбирането на всички термини и 
условия, свързани с техните договори за енергия.

Изменение 344
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик. Националните 
регулаторни органи следят 
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промените в условията на 
договорите, направени от 
доставчика, и анализират 
средствата, чрез които крайният 
клиент се информира за увеличение на 
цената, и когато е уместно, 
подобряват комуникацията 
посредством стандартизирани 
формуляри и допълнителни условия ;

Or. en

Изменение 345
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик. Националните 
регулаторни органи следят 
промените в условията на 
договорите, направени от 
доставчика, и анализират 
средствата, чрез които крайният 
клиент се информира за увеличение на 
цената, и когато е уместно, 
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подобряват комуникацията 
посредством стандартизирани 
формуляри и допълнителни условия;

Or. en

Изменение 346
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват предварително много по-
рано клиентите си директно за всяко 
преизчисление на цената за доставка, 
както и за причините и предварителните 
условия за преизчислението и за 
неговия обхват, в подходящ срок не по-
късно от 30 дни преди преизчислението 
да влезе в сила, по прозрачен и 
разбираем начин. Държавите членки 
гарантират, че клиентите са свободни да 
се оттеглят от договори, ако не приемат 
новите договорни условия или 
преизчислението на цената за доставка, 
съобщени им от техния доставчик. 
Националните регулаторни органи 
следят промените в условията на 
договорите, направени от 
доставчика, и анализират 
средствата, чрез които крайният 
клиент се информира за увеличение на 
цената, и когато е уместно, 
подобряват комуникацията 
посредством стандартизирани 
формуляри и допълнителни условия;

Or. en
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Изменение 347
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора без 
разходи за тях, когато бъдат 
уведомени. Доставчиците уведомяват 
клиентите си директно за всяко 
преизчисление на цената за доставка, 
както и за причините и предварителните 
условия за преизчислението и за 
неговия обхват, в подходящ срок не по-
късно от един нормален период за 
съставяне на сметки преди 
преизчислението да влезе в сила, по 
прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

Or. en

Изменение 348
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
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уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок и когато е възможно не 
по-късно от шест седмици преди 
преизчислението да влезе в сила, по 
прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

Or. en

Изменение 349
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка на енергия, 
съобщени им от техния доставчик;
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Or. en

Обосновка

Въпреки че потребителите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат 
новите договорни условия, е важно, че предварително условие за оттеглянето е 
преизчислението на самата цена за доставка на енергия.

Изменение 350
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците
на електроенергийни услуги
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват,
веднага щом разполагат с 
информация за такова увеличение и не 
по-късно от шест седмици преди 
преизчислението да влезе в сила, по 
прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик на електроенергийни 
услуги;

Or. en

Обосновка

В член 10 се посочва терминът „доставчици на услуги“ (на английски „service 
providers“) (както в Директива 2009/72) вместо „доставчици“ (на английски 
„suppliers“). Изменението ще гарантира последователност в цялата директива. 
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Клиентът винаги своевременно получава информация за всяка промяна в цената; 
честотата на уведомяване не следва да е свързана с честотата на фактуриране. 
Например, за някои клиенти периодът на фактуриране е годишен и няма да е 
възможно да бъдат информирани една година предварително, ако условията на 
пазара внезапно се променят.

Изменение 351
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците
на електроенергийни услуги
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок и когато е възможно,
не по-късно от шест/ххх седмици
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик на електроенергийни 
услуги;

Or. en

Обосновка

Предлагаме терминът „доставчици“ да се замени с „доставчици на електроенергийни 
услуги“, за да се гарантират същите права за всички клиенти, независимо кои услуги 
ползват (услуга, предоставяна от доставчик, доставчик на агрегирани услуги, местни 
енергийни общности). Уведомяване на клиентите в случай на преизчисление на цената 
за доставка: ако периодът на фактуриране е например една година, не е реалистично 
да се информират за преизчислението една година предварително. Нашето 
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предложение – доставчикът на услуги следва да информира клиентите, когато е 
възможно, не по-късно от 6 седмици (3-седмичен период за смяна на доставчика + 3-
седмичен срок за решението) преди преизчислението.

Изменение 352
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от две 
седмици, а що се отнася до битовите 
клиенти – един месец преди 
преизчислението да влезе в сила, по 
прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

Or. en

Обосновка

Периодът на фактуриране може да се различава значително и например тримесечно 
предизвестие е прекалено рано както за клиента, така и за доставчика на услуги.

Изменение 353
Франсоаз Гростет
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 
подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на 
сметки преди преизчислението да влезе 
в сила, по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците
на услуги уведомяват клиентите си 
директно за всяко преизчисление на 
цената за доставка, както и за причините 
и предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват,
освен ако това преизчисление не е в
резултат на формула, приета от 
клиента при подписване на договора, в
подходящ срок преди преизчислението 
да влезе в сила, по прозрачен и 
разбираем начин. Държавите членки 
гарантират, че клиентите са свободни да 
се оттеглят от договори, ако не приемат 
новите договорни условия или 
преизчислението на цената за доставка, 
съобщени им от техния доставчик;

Or. en

Изменение 354
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците 
уведомяват клиентите си директно за 
всяко преизчисление на цената за 
доставка, както и за причините и 
предварителните условия за 
преизчислението и за неговия обхват, в 

б) се уведомяват по подходящ 
начин за всяко намерение за промяна на 
договорните условия и са информирани 
за правото си да прекратят договора, 
когато бъдат уведомени. Доставчиците
или доставчиците на агрегирани 
услуги уведомяват клиентите си 
директно за всяко преизчисление на 
цената за доставка или за услуга, както 
и за причините и предварителните 
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подходящ срок не по-късно от един 
нормален период за съставяне на сметки 
преди преизчислението да влезе в сила, 
по прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик;

условия за преизчислението и за 
неговия обхват, веднага щом им е 
известно за такова преизчисление и
не по-късно от един нормален период за 
съставяне на сметки преди 
преизчислението да влезе в сила, по 
прозрачен и разбираем начин. 
Държавите членки гарантират, че 
клиентите са свободни да се оттеглят от 
договори, ако не приемат новите 
договорни условия или преизчислението 
на цената за доставка, съобщени им от 
техния доставчик или доставчик на 
агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 355
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика.

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика, в 
съответствие с член 62 от 
Директива 2015/2366 (Втората 
директива за платежните услуги), 
която забранява допълнителни такси 
за който и да е платежен 
инструмент.

Or. en

Изменение 356
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика.

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика, в 
съответствие с член 62 от 
Директива 2015/2366 (Втората 
директива за платежните услуги), 
която забранява допълнителни такси 
за който и да е платежен 
инструмент.

Or. en

Изменение 357
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Едуар Мартен, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика.

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика, в 
съответствие с член 62 от 
Директива 2015/2366, която забранява 
допълнителни такси за който и да е 
платежен инструмент.

Or. en
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Изменение 358
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика.

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика на 
електроенергийни услуги.

Or. en

Обосновка

Предлагаме терминът „доставчици“ да се замени с „доставчици на електроенергийни 
услуги“, за да се гарантират същите права за всички клиенти, независимо кои услуги 
ползват (услуга, предоставяна от доставчик, доставчик на агрегирани услуги, местни 
енергийни общности).

Изменение 359
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика.

г) получават широк избор на 
методи на плащане, които не 
дискриминират неправомерно 
клиентите. Всякакви различия в таксите 
във връзка с методите на плащане 
следва да отразяват съответните 
разходи, направени от доставчика или 
доставчика на агрегирани услуги.

Or. en
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Изменение 360
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не се поставят при крайно
неблагоприятни условия в сравнение 
със средната пазарна цена от системите 
за авансово плащане;

д) не се поставят при 
неблагоприятни условия в сравнение 
със средната пазарна цена от системите 
за авансово плащане;

Or. en

Изменение 361
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не се поставят при крайно
неблагоприятни условия в сравнение 
със средната пазарна цена от системите 
за авансово плащане;

д) не се поставят при 
неблагоприятни условия в сравнение 
със средната пазарна цена от системите 
за авансово плащане;

Or. en

Изменение 362
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) получават предложение за 
справедливи и прозрачни общи условия. 
Общите условия са формулирани на 
ясен и разбираем език и не включват 
извъндоговорни бариери за 

е) получават предложение за 
справедливи и прозрачни общи условия. 
Общите условия са формулирани на 
ясен и разбираем език и не включват 
извъндоговорни бариери за 
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упражняването на правата на 
потребителите, например прекомерна 
договорна документация. Клиентите са 
защитени от непочтени и подвеждащи 
методи на продажба;

упражняването на правата на 
потребителите, например прекомерна 
договорна документация. Клиентите са 
защитени от непочтени и подвеждащи 
методи на продажба; забранява се 
продажбата по домовете;

Or. en

Изменение 363
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин;

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив, бърз и прозрачен начин;
когато предоставяната услуга е 
свързана или обвързана със софтуер, 
хардуер или комуникационни 
технологии, жалбата на крайните 
клиенти следва да бъде обработена 
чрез единна точка за контакт;

Or. en

Изменение 364
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Флавио Дзанонато, Зигмантас Балчитис

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 

ж) имат право на добро качество на
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 
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Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин;

Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин; ако 
предоставяната услуга е обвързана с 
или зависи от софтуер, хардуер или 
комуникационни технологии, 
крайните клиенти разполагат с 
единна точка за контакт, чрез която 
могат да подадат своите жалби;

Or. en

Изменение 365
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин;

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин; когато 
предоставяната услуга разчита на 
или е обвързана със софтуер, хардуер 
или комуникационни технологии, 
жалбата на крайните клиенти следва 
да бъде обработена чрез единна точка 
за контакт;

Or. en

Изменение 366
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 

ж) имат право на добро качество на 
услугите и обработка на жалби от своя 
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доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин;

доставчик на електроенергийни услуги. 
Доставчиците на електроенергийни 
услуги обработват жалбите по прост, 
справедлив и бърз начин; когато 
предоставяната услуга разчита на 
или е обвързана със софтуер, хардуер 
или комуникационни технологии, 
жалбата на крайните клиенти следва 
да бъде обработена чрез единна точка 
за контакт;

Or. en

Изменение 367
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) получават адекватна информация 
относно алтернативи на изключването 
достатъчно преди планираното 
изключване. Алтернативите могат да се 
отнасят до източници на подкрепа с цел 
избягване на изключването, 
алтернативни разплащателни планове, 
съвети за управление на дълга или 
мораториум върху изключването, и не 
създават допълнителни разходи за 
потребителите;

и) получават адекватна информация 
относно алтернативи на изключването 
достатъчно преди планираното 
изключване. Алтернативите се отнасят 
до алтернативи на изключването, 
като например намаляване на 
доставките, източници на подкрепа с 
цел избягване на изключването, 
алтернативни разплащателни планове, 
съвети за управление на дълга или 
мораториум върху изключването, и не 
създават допълнителни разходи за 
потребителите;

Or. en

Изменение 368
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) получават адекватна информация 
относно алтернативи на изключването 
достатъчно преди планираното 
изключване. Алтернативите могат да се 
отнасят до източници на подкрепа с цел 
избягване на изключването, 
алтернативни разплащателни планове, 
съвети за управление на дълга или 
мораториум върху изключването, и не 
създават допълнителни разходи за 
потребителите;

и) получават адекватна информация 
относно алтернативи на изключването 
достатъчно преди планираното 
изключване. Алтернативите могат да се 
отнасят до източници на подкрепа с цел 
избягване на изключването, 
алтернативни разплащателни планове, 
съвети за управление на дълга или 
мораториум върху изключването;

Or. en

Изменение 369
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) получават адекватна 
информация относно алтернативи на 
изключването достатъчно преди 
планираното изключване. 
Алтернативите могат да се отнасят до 
източници на подкрепа с цел избягване 
на изключването, алтернативни 
разплащателни планове, съвети за 
управление на дълга или мораториум 
върху изключването, и не създават
допълнителни разходи за
потребителите;

и) имат достъп до адекватна 
информация относно алтернативи на 
изключването достатъчно преди 
планираното изключване. 
Алтернативите могат да се отнасят до 
източници на подкрепа с цел избягване 
на изключването, алтернативни 
разплащателни планове, съвети за 
управление на дълга или мораториум 
върху изключването. Информацията 
се предоставя на потребителите без
допълнителни разходи за тях;

Or. en

Обосновка

Ако алтернативите на изключването не водят до никакви разходи за клиентите, 
които не могат да си плащат сметките, разходите за тези алтернативи ще трябва 
да се поделят между всички ползватели на системата. Това ще доведе до увеличение 
на цените на електроенергията за всички потребители, включително за уязвимите 
потребители и на първо място за тези, които са поискали алтернатива.
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Изменение 370
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, 
Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Патриция Тоя, Едуар 
Мартен, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) определят понятието 
„уязвими клиенти“, както е посочено 
в член 28, и правила за защита на 
задлъжнелите клиенти, включително 
забрана на изключването на 
електроенергията и газа за такива 
клиенти в критични моменти;

Or. en

Изменение 371
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Патриция Тоя, Петър Курумбашев, 
Зигмантас Балчитис, Изабела Де Монте

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) съгласно понятието „уязвими 
клиенти“, описано в член 28, 
забраняват изключването на 
електроенергията и газа за уязвимите 
потребители;

Or. en

Изменение 372
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от шест седмици след смяната на 
доставчика.

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от две седмици след смяната на
доставчика.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 373
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от шест седмици след смяната на 
доставчика.

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от две седмици след смяната на 
доставчика.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 374
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква й
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от шест седмици след смяната на 
доставчика.

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от две седмици след смяната на 
доставчика.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 375
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от шест седмици след смяната на 
доставчика.

й) получават окончателна 
изравнителна сметка при всяка смяна на 
доставчика на електроенергия не по-
късно от две седмици след смяната на 
доставчика.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 376
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) предоставя им се сбито и на 
достъпен език резюме на основните 
договорни условия (като например 
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основните характеристики на 
услугата, подробна информация за 
цените, условията за смяна на 
доставчика и увеличение на цените) 
на първата страница на договора или 
заедно с него;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 377
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Едуар 
Мартен, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) предоставя им се сбито и на 
достъпен език резюме на основните 
договорни условия (като например 
основните характеристики на 
услугата, подробна информация за 
цените, условията за смяна на 
доставчика и увеличение на цените) 
на първата страница на договора или 
заедно с него;

Or. en

Изменение 378
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) имат право да подпишат едно 
или повече споразумения за изкупуване 
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на енергия с един или множество 
купувачи с инсталации за 
производство на електроенергия, 
разположени на място, наблизо и 
извън обекта, без да са засегнати от 
непропорционални административни 
и несправедливи разходи и 
административни процедури.

Or. en

Обосновка

В повечето европейски държави прякото закупуване на електроенергия не е 
регулирано, не е позволено или е възпрепятствано от неизгодни правила. В 
законодателството на ЕС следва да се установи правото на клиентите да подписват 
споразумения за изкупуване на енергия. Това ще даде възможност на клиентите, в т.ч. 
големи енергоемки дружества, да определят и евентуално да намаляват разходите си 
за енергия, като закупуват необходимата за своите дейности енергия директно от 
производителите, особено от такива, които използват възобновяеми енергийни 
източници.

Изменение 379
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) имат право да прекратят 
договора с доставчиците и 
доставчиците на допълнителни 
продукти и/или услуги (включително 
пакетни предложения) по всяко време 
без разноски, ако договорът е удължен 
без съгласието на клиентите;

Or. en

Изменение 380
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Зигмантас Балчитис



AM\1135603BG.docx 41/191 PE609.627v02-00

BG

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) спирането на доставката на 
електроенергия за крайните клиенти 
никога не може да бъде оправдано с 
липсата на заплащане за 
допълнителни продукти и/или услуги, 
предоставени от доставчика;

Or. en

Изменение 381
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) имат право да подпишат едно 
или повече споразумения за изкупуване 
на енергия с един или множество 
купувачи с инсталации за 
производство на електроенергия, 
разположени на място, наблизо и 
извън обекта, без да са засегнати от 
непропорционални административни 
и несправедливи разходи и 
административни процедури.

Or. en

Изменение 382
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Патриция Тоя, Зигмантас Балчитис

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) гарантират, че всички 
доставчици предоставят ефикасна, 
справедлива и ефективна процедура за 
разглеждане на жалби. 
Националните регулаторни органи 
могат да гарантират това и могат да 
бъдат въведени добри практики и 
стандарти за разглеждане на жалби.

Or. en

Изменение 383
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) имат право да прекратят 
договора с доставчиците и 
доставчиците на допълнителни 
продукти и/или услуги (включително в 
рамките на пакетни предложения) по 
всяко време без разноски, ако 
договорът е удължен без съгласието 
на клиентите;

Or. en

Изменение 384
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Едуар Мартен, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) имат право да прекратят 
договора с доставчиците и 
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доставчиците на допълнителни 
продукти и/или услуги (пакетни 
предложения) по всяко време без 
разноски, ако договорът е удължен без 
съгласието на клиентите;

Or. en

Изменение 385
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) предоставя им се сбито и на 
достъпен език резюме на основните 
договорни условия на първата 
страница на договора или заедно с 
него;

Or. en

Изменение 386
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) имат право да прекратят 
договора с доставчиците и 
доставчиците на допълнителни 
продукти и/или услуги (включително в 
рамките на пакетни предложения) по 
всяко време без разноски, ако 
договорът е удължен без съгласието 
на клиентите;

Or. en
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Изменение 387
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) липсата на заплащане за 
допълнителни продукти и/или услуги 
в никакъв случай не може да оправдае 
спирането на доставката на 
електроенергия;

Or. en

Изменение 388
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Никой абонамент за допълнителни 
продукти и/или услуги, предоставяни 
или разпространявани от доставчика 
като пакетно предложение, не 
подновява срока на първоначалния 
договор, освен ако крайният клиент 
изрично не се е съгласил.

Or. en

Изменение 389
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, наред с другото 
чрез своите национални регулаторни 
органи, гарантират, че всички 
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доставчици предоставят бърза, 
справедлива и ефективна процедура за 
разглеждане на жалби. Държавите 
членки въвеждат стандарти за 
разглеждане на жалби и пряка 
компенсация на потребителите, ако 
доставчиците не спазват тези 
стандарти.

Or. en

Изменение 390
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йг) липсата на заплащане за 
допълнителни продукти и/или услуги 
в никакъв случай не може да оправдае 
спирането на доставката на 
електроенергия;

Or. en

Изменение 391
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йд) никой абонамент за 
допълнителни продукти и/или услуги, 
предоставяни или разпространявани 
от доставчика като пакетно 
предложение, не подновява срока на 
първоначалния договор, освен ако 
крайният клиент изрично не се е 
съгласил;

Or. en
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Изменение 392
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква йе (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йе) държавите членки, наред с 
другото чрез своите национални 
регулаторни органи, гарантират, че 
всички доставчици предоставят 
бърза, справедлива и ефективна 
процедура за разглеждане на жалби. 
Държавите членки може да 
въвеждат стандарти за разглеждане 
на жалби и пряка компенсация на 
потребителите, ако доставчиците не 
спазват тези стандарти.

Or. en

Изменение 393
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, наред с 
другото чрез своите национални 
регулаторни органи, гарантират, че 
всички доставчици предоставят 
бърза, справедлива и ефективна 
процедура за разглеждане на жалби. 
Държавите членки може да 
въвеждат стандарти за разглеждане 
на жалби и пряка компенсация на 
потребителите, ако доставчиците не 
спазват тези стандарти.

Or. en
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Изменение 394
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Предлагане на пазара на предложения 
и методи на продажба

1. Държавите членки гарантират, че 
електроенергийните услуги, 
включително договорите за 
динамична цена и допълнителните 
продукти и/или услуги, са прозрачни и 
ясно съобщени на крайните клиенти. 
Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
гарантират посочването и 
подчертаването на основни условия в 
предложенията и наблюдават и 
докладват за прозрачността на 
пазарните предложения.

2. Държавите членки гарантират, че 
битовите клиенти са напълно 
информирани и им е представена 
основна информация за 
предложенията на едно място. 
Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
гарантират използването на обща
терминология, договорена на 
национално равнище. Основната 
информация следва да включва:

– наименование на продукта и 
основни характеристики, когато е 
уместно, информация за 
екологичното въздействие, ясно 
описание на промоциите и 
отстъпките;

– информация за допълнителните 
услуги (например поддръжка, 
застраховка, мерки за енергийна 
ефективност), тяхната цена и 
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доставчика на тези услуги, ако е 
различен от доставчика на енергия 
или доставчика на агрегирани услуги;

– обща цена на електроенергията 
(включително всички ценови 
компоненти, т.е. доставка, 
разпределение, данъци и налози), 
както и единична цена за kWh (в т.ч. 
такси и данъци), за да се даде 
възможност на крайните клиенти 
веднага да сравняват и бързо да 
откриват най-евтината за тях 
сделка;

– еднократни плащания, когато е 
уместно, включително такси за 
активиране и разходи за свързване към 
мрежата;

– условия за промени в цената или 
тарифата по време на договора;

– срок на договора и условия за 
прекратяване, включително срок за 
предизвестие и такси и санкции, 
когато е уместно;

– информация за контакт на 
доставчика или доставчика на 
агрегирани услуги като адрес, 
телефонен номер и адрес на 
електронната поща на отдела за 
обслужване на клиенти, в т.ч. когато 
е уместно, посочване на посредника.

Крайните клиенти продължават да 
получават цялата преддоговорна 
информация на траен носител 
съгласно техните задължения по 
Директива 2011/83/ЕС. Основните 
елементи, съобщени на крайния 
клиент на етапа на предложението, 
трябва да бъдат същите в 
окончателното предложение и в 
договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти биват 
информирани за най-доброто 
предложение преди да подпишат и 
след подписването поне веднъж 
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годишно.

4. Държавите членки гарантират и 
наблюдават чрез националните 
регулаторни органи, че крайните 
клиенти получават информация 
относно специалните 
обстоятелства, свързани с 
периодичността на сметките, което 
може да доведе до шокове, ако 
смяната се състои в конкретния
момент от годината.

5. Държавите членки гарантират 
защитата на крайните клиенти 
срещу нелоялни и/или заблуждаващи 
методи на продажба. В това 
отношение държавите членки 
забраняват продажбите по домовете 
в енергийния сектор и укрепват 
правилата, уреждащи каналите за 
маркетинг в енергийния сектор като 
телефон, електронна поща, SMS и 
социални мрежи.

Or. en

Изменение 395
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Предлагане на пазара на предложения 
и методи на продажба

1. Държавите членки гарантират, че 
електроенергийните услуги, 
включително договорите за 
динамична цена и допълнителните 
продукти и/или услуги, са прозрачни и 
ясно съобщени на крайните клиенти. 
Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
гарантират посочването и 
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подчертаването на основни условия в 
предложенията и наблюдават и 
докладват да прозрачността на 
пазарните предложения.

2. Държавите членки гарантират, че 
битовите клиенти са напълно 
информирани и им е представена 
основна информация за 
предложенията на едно място. 
Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
гарантират използването на обща 
терминология, договорена на 
национално равнище. Основната 
информация включва:

– наименование на продукта и 
основни характеристики, когато е 
уместно, информация за 
екологичното въздействие, ясно 
описание на промоциите и 
отстъпките;

– информация за допълнителните 
услуги, тяхната цена и доставчика на 
тези услуги, ако е различен от 
доставчика на енергия или 
доставчика на агрегирани услуги;

– обща цена на електроенергията, 
включително всички ценови 
компоненти, както и единична цена 
за kWh, в т.ч. такси и данъци;

– еднократни плащания, когато е 
уместно, включително такси за 
активиране и разходи за свързване към 
мрежата; – условия за промени в 
цената или тарифата по време на 
договора; – срок на договора и условия 
за прекратяване, включително срок за 
предизвестие и такси и санкции, 
когато е уместно; – честота и 
варианти на методи на плащане; –
информация за контакт на 
доставчика или доставчика на 
агрегирани услуги като адрес, 
телефонен номер и адрес на 
електронната поща на отдела за
обслужване на клиенти, в т.ч. когато 
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е уместно, посочване на посредника.

Крайните клиенти продължават да 
получават цялата преддоговорна 
информация на траен носител 
съгласно техните задължения по 
Директива 2011/83/ЕС. Основните 
елементи, съобщени на крайния 
клиент на етапа на предложението, 
трябва да бъдат същите в 
окончателното предложение и в 
договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти биват 
информирани за най-доброто 
предложение преди да подпишат и 
след подписването поне веднъж 
годишно.

4. Държавите членки гарантират и 
наблюдават чрез националните 
регулаторни органи, че крайните 
клиенти получават информация 
относно специалните 
обстоятелства, свързани с 
периодичността на сметките, което 
може да доведе до шокове, ако 
смяната се състои в конкретния 
момент от годината.

5. Държавите членки гарантират 
защитата на крайните клиенти 
срещу нелоялни или заблуждаващи 
методи на продажба.

Or. en

Обосновка

Много потребители изпитват затруднения с разбирането и сравняването на 
различните предложения за енергия, които са на разположение на пазара, а невинаги 
са налице независими инструменти за сравняване. За да вземат информирано решение, 
потребителите следва да разчитат на прозрачността на доставчика по отношение 
на цена, условия и екологично въздействие на техния избор. Следователно на 
потребителите следва да се предоставя основна информация на едно място по 
кратък и лесно разбираем начин.
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Изменение 396
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се

Право на договор с динамична цена

1. Държавите членки 
гарантират, че всеки краен клиент 
има право при поискване да сключи 
договор с динамична цена на 
електроенергията със своя доставчик.

2. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти са 
напълно информирани от 
доставчиците за възможностите и 
рисковете, свързани с договорите за 
динамична цена на електроенергията.

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет 
години след появата на подобни 
договори за основните промени в тях, 
включително за пазарното 
предлагане, въздействието върху 
сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и 
за чувствителността на 
потребителите към нивото на 
финансовия риск.

Or. fr

Изменение 397
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи набор от 
договори с динамична цена на 
електроенергията. Държавите членки, 
когато е уместно чрез своя
национален регулаторен орган, 
гарантират, че доставчиците 
предлагат на потребителите 
договори с динамична цена, за които 
са демонстрирани потенциалните 
ползи и способността за управление 
на рисковете. Оценката на ползите 
отчита дали крайният клиент е 
инсталирал системата и 
продуктите, за да им помогне за 
справяне с рисковете, и дали 
профилът на потребление на клиента 
е подходящ. Клиентът винаги дава 
изрично съгласие преди да бъде 
прехвърлен към договор с динамична 
цена.

Or. en

Обосновка

Има вероятност битовите потребители да се затруднят при разбирането на 
потенциалните ползи и рискове на такива договори, самостоятелно или в съчетание с 
агрегирана услуга. Доставчиците са в най-добрата позиция да дадат правилната 
информация на потребителите. Всички предложения следва да бъдат изготвени по 
начин, който дава право на потребителя. Потребителите може да бъдат изложени 
на големи финансови задължения. Това може да има отрицателно въздействие за 
домакинствата, които имат по-малка възможност да поемат такива шокове.

Изменение 398
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи набор от 
договори с динамична цена на 
електроенергията. Държавите членки, 
когато е уместно чрез своя
национален регулаторен орган, 
гарантират, че доставчиците 
предлагат на потребителите 
договори с динамична цена, за които 
са демонстрирани потенциалните 
ползи и способността за управление 
на рисковете. Оценката на ползите 
отчита дали крайният клиент е 
инсталирал системата и 
продуктите, за да им помогне за 
справяне с рисковете, и дали 
профилът на потребление на клиента 
е подходящ. Клиентът винаги дава 
изрично съгласие преди да бъде 
прехвърлен към договор с динамична 
цена.

Or. en

Изменение 399
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
при достатъчен избор на договори на 
всеки пазар. Когато пазарът не 
предлага достатъчно избор, 
държавите членки предприемат 
подходящи мерки.

Or. en
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Изменение 400
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията 
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията 
със своя доставчик, при условие че има 
необходимата за подобна услуга 
техническа възможност.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията всеки краен клиент има право при поискване да 
сключи договор с динамична цена на електроенергията. Такъв договор обаче изисква 
интелигентна измервателна система, която може да не е на разположение на 
крайния клиент.

Изменение 401
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията, 
когато това е технически
осъществимо.

Or. en

Изменение 402
Барбара Капел
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията 
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че
няма пречки доставчиците да 
предлагат договор с динамична цена на
крайните клиенти.

Or. en

Изменение 403
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията 
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че
няма пречки доставчиците да 
предлагат договор с динамична цена на
крайните клиенти.

Or. en

Обосновка

Следва да се премахнат пречките пред предлагането на динамични цени на
електроенергията. Задължението за предлагане на динамични цени обаче би могло да 
създаде препятствие за малките участници на пазара. На пазара следва да се даде 
достатъчно свобода, за да може сам да представи съответните продукти.

Изменение 404
Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че
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всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията 
със своя доставчик.

няма пречки доставчиците да 
предлагат договор с динамична цена на
крайните клиенти.

Or. en

Изменение 405
Гунар Хьокмарк

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че
няма пречки за доставчиците, ако 
решат да предлагат договори с 
динамична цена на електроенергията.

Or. en

Изменение 406
Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент има право при 
поискване да сключи договор с 
динамична цена на електроенергията
със своя доставчик.

1. Държавите членки гарантират, че 
всеки краен клиент е свободен да избере
договор с динамична цена на 
електроенергията на пазара.

Or. en

Изменение 407
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията, по начин който 
позволява на крайните клиенти да 
сравняват ползите от такива 
договори с други видове налични на 
пазара договори. Когато предлага тези 
договори, доставчикът предоставя 
условията на договора и резюме на 
основните договорни условия с ясни 
напътствия и предупреждения 
относно финансовия риск, свързан с 
такъв договор за динамична цена. 
Резюмето на основните договорни 
условия включва пример, показващ 
максималната финансова 
отговорност на потребителя, като 
например изчисление на годишната 
сметка в сравнение с настоящия 
договор. Предоставената информация 
е съпоставима между различните 
доставчици.

Or. en

Обосновка

Има вероятност битовите потребители да се затруднят при разбирането на 
потенциалните ползи и рискове на такива договори, самостоятелно или в съчетание с 
агрегирана услуга. Доставчиците са в най-добрата позиция да дадат правилната 
информация на потребителите. Всички предложения следва да бъдат изготвени по 
начин, който дава право на потребителя. Потребителите може да бъдат изложени 
на големи финансови задължения. Това може да има отрицателно въздействие за 
домакинствата, които имат по-малка възможност да поемат такива шокове.

Изменение 408
Корнелия Ернст
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията, по начин който 
позволява на крайните клиенти да 
сравняват ползите от тези договори с 
други видове налични на пазара 
договори. Когато предлага тези 
договори доставчикът предоставя 
условията на договора и резюме на 
основните договорни условия с ясни 
напътствия и предупреждение 
относно финансовия риск, свързан с 
такъв договор за динамична цена. 
Резюмето на основните договорни 
условия включва пример, показващ 
максималната финансова 
отговорност на потребителя, като 
например изчисление на годишната 
сметка в сравнение с настоящия 
договор. Предоставената информация 
е съпоставима между различните 
доставчици.

Or. en

Изменение 409
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
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електроенергията. електроенергията, както и за 
евентуалните допълнителни разходи, 
които могат да възникнат поради 
инсталирането на необходимото 
техническо оборудване. Когато 
предлага тези договори, доставчикът 
предоставя условията на договора и 
резюме на основните договорни 
условия с ясни напътствия и 
предупреждения относно финансовия 
риск, свързан с такъв договор за 
динамична цена.

Or. en

Изменение 410
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, 
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията, и че доставчиците 
предприемат разумни мерки, за да 
гарантират, че клиентите не 
подписват неподходящи договори.

Or. en

Изменение 411
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията. Това може да се 
отнася за необходимостта от искане 
за монтиране на интелигентен 
измервателен уред на съответната 
цена.

Or. en

Обосновка

От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че договорът за 
динамична цена е възможен само за потребители, които разполагат с инсталиран 
интелигентен електромер.

Изменение 412
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията, включително за 
необходимостта от монтиране на 
подходящ електромер.

Or. en

Изменение 413
Яромир Кохличек
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с 
договорите за динамична цена на 
електроенергията, включително за 
необходимостта от монтиране на 
подходящ електромер.

Or. en

Обосновка

Динамичното ценообразуване на практика не е възможно без наличието на подходящ 
измервателен уред. В директивата следва да има ясна връзка за това, за да бъдат 
надлежно информирани клиентите и за да се гарантира, че всички свързани с това 
разходи са за сметка на клиента, който поиска договор с динамично ценообразуване, а 
не се поделят между всички клиенти.

Изменение 414
Гунар Хьокмарк

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с
договорите за динамична цена на 
електроенергията.

2. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците за 
възможностите и рисковете, свързани с
различните модели на ценообразуване.

Or. en

Изменение 415
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
електроенергия, предоставящи 
договори за динамична цена, преди 
сключването на договор изготвят 
рисков профил на крайния клиент. В 
рисковия профил следва да се 
отчитат профилът на 
потреблението, способността на 
клиентите да поемат риск, 
включително тяхната способност да 
плащат, способността им да 
осигуряват гъвкавост по време на 
пиково потребление и тяхното 
разбиране за съпътстващите рискове. 
Рисковете на предлагания на 
крайните клиенти продукт 
отразяват рисковия профил на 
крайния клиент. Доставчиците 
основават своята оценка на рисковия 
профил и договорите за динамична 
цена на методология, одобрена от 
държавата членка, наред с другото 
чрез нейния национален регулаторен 
орган.

Or. en

Изменение 416
Мартина Вернер, Петър Курумбашев, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Патриция 
Тоя, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всеки краен клиент винаги дава 
изрично съгласие преди да бъде 
прехвърлен към договор с динамична 
цена.
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Or. en

Изменение 417
Кая Калас, Ангелика Млинар, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 
Теличка

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки имат за цел 
намаляване на дела на фиксираните 
компоненти в сметките за 
електроенергия на крайните клиенти.

Or. en

Изменение 418
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки 
гарантират, че всеки краен клиент 
има право на договор, който не е 
договор за динамична цена.

Or. en

Изменение 419
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане, въздействието 
върху сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск.

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане,
регулаторната рамка, и по-специално 
за мерките, предприети от 
държавите членки за намаляване на 
регулаторните пречки, въздействието 
върху сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, за дела на 
енергийния компонент в сметката на 
потребителите, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск, както и за 
цялостните последици за 
разпределението.

Or. en

Изменение 420
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане, въздействието 
върху сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск.

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително:

– за пазарното предлагане,

– въздействието върху сметките за 
електроенергия на потребителите с 
такъв и без такъв договор, и по-
конкретно за равнището на 
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нестабилността на цените, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск,

– броя на потребителите, засегнати 
от шок от сметката или значително 
по-високи сметки.

Or. en

Обосновка

Има вероятност битовите потребители да се затруднят при разбирането на 
потенциалните ползи и рискове на такива договори, самостоятелно или в съчетание с 
агрегирана услуга. Доставчиците са в най-добрата позиция да дадат правилната 
информация на потребителите. Всички предложения следва да бъдат изготвени по 
начин, който дава право на потребителя. Потребителите може да бъдат изложени 
на големи финансови задължения. Това може да има отрицателно въздействие за 
домакинствата, които имат по-малка възможност да поемат такива шокове.

Изменение 421
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане, въздействието 
върху сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск.

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително:

– за пазарното предлагане,

– въздействието върху сметките за 
електроенергия на потребителите с 
такъв и без такъв договор, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и за 
чувствителността на потребителите към 
нивото на финансовия риск,

– броя на потребителите засегнати 
от шок от сметката или значително 
по-високи сметки.



AM\1135603BG.docx 67/191 PE609.627v02-00

BG

Or. en

Изменение 422
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Патриция Тоя, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане, въздействието 
върху сметките на потребителите, и по-
конкретно за равнището на 
нестабилността на цените, а също и за
чувствителността на
потребителите към нивото на 
финансовия риск.

3. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно в 
продължение на най-малко десет години 
след появата на подобни договори за 
основните промени в тях, включително 
за пазарното предлагане, въздействието 
върху сметките за електроенергия на 
потребителите, и по-конкретно за 
равнището на нестабилността на цените, 
и предприемат подходящи мерки, 
когато наблюдението разкрие, че 
настоящите равнища на защита не 
са достатъчни за битовите клиенти.

Or. en

Изменение 423
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Ойген 
Фройнд, Дан Ника

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки 
гарантират, че са въведени адекватни 
гаранции за крайните клиенти 
относно експозицията на промени в 
цените, с цел да се избегнат шокове 
от сметката и високи равнища на 
финансови задължения. Битовите 
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клиенти с договор за динамична цена 
никога не заплащат повече, 
отколкото биха заплатили, ако са 
при нединамична тарифа.

Or. en

Изменение 424
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки, 
включително чрез своя национален 
регулаторен орган, гарантират, че 
правилата се променят, когато 
наблюдението разкрие, че 
настоящите равнища на защита не 
са достатъчни за битовите клиенти.

Or. en

Изменение 425
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки, 
включително чрез своя национален 
регулаторен орган, гарантират, че 
правилата се променят, когато 
наблюдението разкрие, че 
настоящите равнища на защита не 
са достатъчни за битовите клиенти.

Or. en
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Изменение 426
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията споделя най-добри 
практики за договори за динамична 
цена на електроенергията.

Or. en

Изменение 427
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
електроенергия, предоставящи 
договори за динамична цена, преди 
сключването на договор изготвят 
рисков профил на крайния клиент. В 
рисковия профил следва да се 
отчитат профилът на 
потреблението, способността на 
клиентите да поемат риск, 
включително тяхната способност да 
плащат, да осигуряват гъвкавост по 
време на пиково потребление и 
тяхното разбиране за 
съпътстващите рискове. Рисковете 
на предлагания на крайните клиенти 
продукт отразяват рисковия профил 
на крайния клиент. Доставчиците 
основават своята оценка на рисковия 
профил и договорите за динамична 
цена на методология, одобрена от 
държавата членка, наред с другото 
чрез нейния национален регулаторен 
орган.
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Or. en

Изменение 428
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
електроенергия, предоставящи 
договори за динамична цена, преди 
сключването на договор изготвят 
рисков профил на крайния клиент. 
Рисковете на предлагания на 
крайните клиенти продукт 
отразяват рисковия профил на 
крайния клиент. Доставчиците 
основават своята оценка на рисковия 
профил и договорите за динамична 
цена на методология, одобрена от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 429
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците вземат 
предвид дали крайните клиенти имат 
необходимите за постигане на 
ползите от предложените им 
договори за динамична цена уреди, 
продукти и системи. Когато 
предлагат такива системи и 
продукти, доставчиците гарантират, 
че крайният клиент може по всяко 
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време да изключи интелигентната 
функция.

Or. en

Изменение 430
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки 
гарантират, че са въведени адекватни 
гаранции за крайните клиенти 
относно експозицията на промени в 
цените, с цел да се избегнат шокове 
от сметката или високи равнища на 
финансови задължения.

Or. en

Изменение 431
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците вземат 
предвид дали крайните клиенти имат 
необходимите за постигане на 
ползите от предложените им 
договори за динамична цена уреди, 
продукти и системи. Когато 
предлагат такива системи и 
продукти, доставчиците гарантират, 
че крайният клиент може по всяко 
време да изключи интелигентната 
функция.

Or. en
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Изменение 432
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите членки 
гарантират, че всеки краен клиент 
има право на набор от договори, 
които са договори за нединамична, 
независеща от времето цена на 
електроенергията. Държавите 
членки гарантират, че крайните 
клиенти са добре информирани за 
съществуването на тези договори и за 
тяхното право на достъп до тях.

Or. en

Изменение 433
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Държавите членки 
гарантират, че всеки краен клиент 
има право на набор от договори, 
които не са договори за нединамична, 
независеща от времето цена на 
електроенергията. Държавите 
членки гарантират, че крайните 
клиенти са добре информирани за 
съществуването на тези договори и за 
тяхното право на достъп до тях.

Or. en
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Изменение 434
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици. До датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива техническият процес на 
смяна на доставчика отнема не 
повече от 24 часа и е възможен във 
всеки работен ден.

Or. en

Изменение 435
Павел Теличка

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици. Техническият 
процес на смяна на доставчика е 
възможен във всеки работен ден и се 
извършва възможно най-бързо без 
ненужно забавяне.

Or. en

Изменение 436
Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици. До януари 2022 г. 
техническият процес на смяна на 
доставчика отнема не повече от 
24 часа и е възможен във всеки 
работен ден.

Or. en

Изменение 437
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици. Възможно най-
скоро този срок следва да се намали на 
24 часа въз основа на анализ на 
разходите и ползите и не по-късно от 
2022 г.

Or. en

Изменение 438
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици. До 1 януари 
2020 г. смяната се извършва в 
рамките на един работен ден.

Or. en

Изменение 439
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си на електроенергийни 
услуги, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира защитата на клиентите спрямо всички участници на пазара 
на електроенергия – не само спрямо доставчиците, но и спрямо доставчиците на 
агрегирани услуги.

Изменение 440
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

потребител, който желае да смени 
доставчика си на електроенергийни 
услуги, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

Or. en

Изменение 441
Гунар Хьокмарк

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от три седмици.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребител, който желае да смени 
доставчика си, като спазва договорните 
условия, има право на такава смяна в 
срок от една седмица.

Or. en

Изменение 442
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
на потребителите не се налагат такси 
за смяна на доставчика.

2. Държавите членки гарантират, че 
на крайните потребители не се 
налагат такси за смяна на доставчика.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията води до заключение, че правото за смяна на 
доставчика, без да се налагат такси за тази смяна, ще се прилага за всички 
потребители, включително за клиентите на едро.
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Изменение 443
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси не трябва да
надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси са пропорционални 
на преимуществото, предоставяно на 
потребителя, и не надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора. Тежестта на 
доказване на преките икономически 
загуби винаги е на доставчика и се 
наблюдава от националния 
регулаторен орган.

В случай на пакетни инвестиции в 
оборудване, икономическите загуби се 
определят въз основа на по-малката 
от двете стойности – остатъчната 
стойност pro rata temporis на 
субсидираното оборудване, 
пакетирано с договора в момента на 
неговото сключване, или останалата 
част от таксата за услугата до края 
на договора.

Or. en

Изменение 444
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само 
ако потребителите получат 
доказуемо предимство от тези 
договори. Освен това, подобни такси 
не трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, 
в това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, 
които вече са били предоставени на 
клиента като част от договора.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му.

Or. en

Изменение 445
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси не трябва да

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка с фиксирана цена преди 
изтичането му. Подобни такси могат да 
се начисляват само ако потребителите 
получат доказуемо предимство от тези 
договори. Освен това, подобни такси са 
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надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

пропорционални на преимуществото, 
предоставяно на потребителя, и не 
надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора. Тежестта на доказване 
на преките икономически загуби 
винаги е на доставчика и се наблюдава 
от националния регулаторен орган.

Or. en

Изменение 446
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси не трябва да
надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси са пропорционални 
на преимуществото, предоставяно на 
потребителя, и не надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора. Тежестта на 
доказване на преките икономически 
загуби винаги е на доставчика и се 
наблюдава от националния 
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регулаторен орган.

Or. en

Изменение 447
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат 
да разрешат на доставчиците да
начисляват на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси могат да се 
начисляват само ако потребителите 
получат доказуемо предимство от 
тези договори. Освен това, подобни 
такси не трябва да надвишават 
преките икономически загуби на 
доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

3. Доставчиците на 
електроенергийни услуги могат да 
начисляват на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Таксата за прекратяване се 
посочва ясно в договора за услугата.
Подобни такси не надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

Or. en

Обосновка

Доставчиците предлагат срочни договори, което им дава известна сигурност при 
доставките. Обикновено в тези договори те предлагат на клиентите отстъпка в 
цената (като премия за сигурността на доставката). Ако на доставчиците не се 
разреши да налагат такса за прекратяване преди изтичането на срока на договора, 
те губят сигурността на доставката, което може да доведе до увеличаване на 
цената на електроенергията.

Изменение 448
Франсоаз Гростет
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само 
ако потребителите получат 
доказуемо предимство от тези 
договори. Освен това, подобни такси не 
трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Освен 
това, подобни такси не надвишават 
преките икономически загуби на 
доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

Or. en

Изменение 449
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат 
да разрешат на доставчиците да 
начисляват на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси могат да се 
начисляват само ако потребителите 
получат доказуемо предимство от тези 
договори. Освен това, подобни такси не 
трябва да надвишават преките 

3. На доставчиците на 
електроенергийни услуги е разрешено
да начисляват на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Всяка такава такса се посочва 
ясно в договора за доставка и подобни 
такси могат да се начисляват само ако 
потребителите получат доказуемо 
предимство в момента на подписване 
на договора. Освен това, подобни такси 
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икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

не трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка няма да гарантира еднакво равнище на защита на 
клиентите във всички държави членки. Таксите за прекратяване на срочни договори се 
съобщават предварително; клиентите се информират надлежно за възможните 
такси, които може да им бъдат начислени.

Изменение 450
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси могат да се 
начисляват само ако потребителите
получат доказуемо предимство от тези 
договори. Освен това, подобни такси не 
трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента
като част от договора.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да начисляват 
на крайните потребители такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси могат да се 
начисляват само ако крайните 
потребители получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси не трябва да 
надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на крайния 
клиент, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на крайния 
клиент като част от договора.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията води до заключение, че правото за смяна на 
доставчика, без да се налагат такси за тази смяна, ще се прилага за всички 
потребители, включително за клиентите на едро.

Изменение 451
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2,
държавите членки могат да изберат да 
разрешат на доставчиците да 
начисляват на потребителите такси за 
прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси могат да се 
начисляват само ако потребителите 
получат доказуемо предимство от 
тези договори. Освен това, подобни 
такси не трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

3. Държавите членки разрешават
на доставчиците на електроенергийни 
услуги да начисляват на потребителите 
такси за прекратяване на договора при 
доброволно прекратяване на срочен 
договор за доставка преди изтичането 
му. Подобни такси се посочват ясно в 
договора за доставка. Освен това, 
подобни такси не трябва да надвишават 
преките икономически загуби на 
доставчика на електроенергийни 
услуги на клиента, който прекратява 
договора, в това число разходите за 
всякакви свързани инвестиции или 
услуги, които вече са били предоставени 
на клиента като част от договора.

Or. en

Изменение 452
Ангелика Млинар

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
държавите членки могат да изберат да 
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разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако
потребителите получат доказуемо 
предимство от тези договори. Освен 
това, подобни такси не трябва да 
надвишават преките икономически 
загуби на доставчика на клиента, който 
прекратява договора, в това число 
разходите за всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на клиента като част 
от договора.

разрешат на доставчиците да начисляват 
на потребителите такси за прекратяване 
на договора при доброволно 
прекратяване на срочен договор за 
доставка преди изтичането му. Подобни 
такси могат да се начисляват само ако
предварително са съобщени ясно на 
клиентите. Освен това, подобни такси 
не трябва да надвишават преките 
икономически загуби на доставчика на 
клиента, който прекратява договора, в 
това число разходите за всякакви 
свързани инвестиции или услуги, които 
вече са били предоставени на клиента 
като част от договора.

Or. en

Изменение 453
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай на пакетни 
инвестиции в оборудване,
икономическите загуби се определят 
въз основа на по-малката от двете 
стойности – остатъчната стойност 
pro rata temporis на субсидираното 
оборудване, пакетирано с договора в 
момента на неговото сключване, или 
останалата част от таксата за 
услугата до края на договора.

Or. en

Изменение 454
Корнелия Ернст
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време, включително на такива, които 
произвеждат, съхраняват, 
потребяват и продават 
самостоятелно или съвместно 
електроенергия, както и на 
притежаващите електрически 
превозни средства.

Доставчиците на пакетни услуги 
предоставят на крайните клиенти 
възможността да анулират или 
сменят отделни раздели на пакетния 
договор.

Or. en

Изменение 455
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време, включително на такива, които 
произвеждат, съхраняват, 
потребяват и продават 
самостоятелно или съвместно 
електроенергия, както и на 
притежаващите електрически 
превозни средства.

Доставчиците на пакетни услуги 
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предоставят на крайните клиенти 
възможността да анулират или 
сменят отделни раздели на пакетния 
договор.

Or. en

Изменение 456
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време. Доставчиците на пакетни 
услуги предоставят на крайните 
клиенти възможността да анулират 
или сменят отделни раздели на 
пакетния договор.

Or. en

Изменение 457
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика на 
електроенергийни услуги се предоставя 
на клиентите по недискриминационен 
начин по отношение на разходи, усилия 
или време.

Or. en
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Обосновка

Трябва да се гарантира защитата на клиентите спрямо всички участници на пазара 
на електроенергия – не само спрямо доставчиците, но и спрямо доставчиците на 
агрегирани услуги.

Изменение 458
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика се 
предоставя на клиентите по 
недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

4. Държавите членки гарантират, че 
правото на смяна на доставчика на 
електроенергийни услуги се предоставя 
на клиентите по недискриминационен 
начин по отношение на разходи, усилия 
или време.

Or. en

Изменение 459
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Битовите клиенти имат право 
да участват в колективни схеми за 
смяна на доставчика. Държавите 
членки премахват всички регулаторни 
или административни пречки за 
колективни схеми за смяна на 
доставчика, като същевременно 
осигуряват рамка, която гарантира 
най-голяма защита за 
потребителите с цел избягване на 
всякакви злоупотреби.

Or. en
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Изменение 460
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че процесът на смяна на 
доставчика е обективен и 
недискриминационен, и участниците 
на пазара се координират, за да 
гарантират, че процесът е 
безпроблемен.

Or. en

Изменение 461
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че процесът на смяна на 
доставчика е обективен и 
недискриминационен, и участниците 
на пазара се координират, за да 
гарантират, че процесът е 
безпроблемен.

Or. en

Изменение 462
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Ойген Фройнд, Едуар Мартен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че практиката на 
продажби по домовете, от който и да 
било участник на пазара на 
електроенергия и/или газ, не е 
разрешена.

Or. en

Обосновка

Провеждането на неканени посещения в домовете на потребителите, често за да им 
се окаже натиск да подпишат нови договори на място, няма място в съвременното 
общество и повече не бива да се позволява. Обект на подобни продажби по домовете 
често са най-уязвимите лица и често водят до подписване от тяхна страна на 
договори с тарифи, които не са в техен интерес.

Изменение 463
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
улесняват кампаниите за колективна 
смяна на доставчика, като премахват 
регулаторните и бюрократичните 
пречки.

Or. en

Изменение 464
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
улесняват кампаниите за колективна 
смяна на доставчика, като премахват 
регулаторните и бюрократичните 
пречки.

Or. en

Изменение 465
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a

Всички смущения на пазара, 
възникнали в резултат от непълното 
прилагане на препоръката от 
24 октомври 2006 г. относно 
управлението на финансови ресурси за 
извеждането от експлоатация на 
ядрени инсталации, отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци и на 
Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета, трябва да бъдат отстранени 
възможно най-бързо; включването на 
търговски ядрени инсталации във 
вътрешния енергиен пазар следва да 
бъде подчинено на интернализация на 
външните разходи, което е свързано с 
функционирането на инсталациите.

Or. en

Изменение 466
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, 
Хосе Бланко Лопес
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

Държавите членки гарантират, че 
доставчикът е информиран за всички 
договори между неговия клиент и 
доставчик на агрегирани услуги. 
Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти с договор с 
доставчик на агрегирани услуги имат 
същите права като крайните 
клиенти без такъв договор, 
включително достъп до същите 
предложения и тарифи.

Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти са напълно 
информирани от доставчиците на 
агрегирани услуги за възможностите 
и рисковете, свързани с 
предложените им договори.

Or. en

Изменение 467
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че
доставчикът на крайните клиенти не 
им забранява да сключват договор с 
доставчик на агрегирани услуги. Ако 
краен клиент желае да сключи договор с
независим доставчик на агрегирани 
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услуги и да продава гъвкавост на 
пазара чрез доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. На доставчиците не се 
позволява да променят договора с 
клиента, когато клиентът реши да 
подпише договор с независим 
доставчик на агрегирани услуги, за да 
се възползва от гъвкавостта си. 
Крайните клиенти, които са
сключили договор с доставчик на 
агрегирани услуги, имат достъп до 
същите предложения и тарифи от 
доставчиците като потребителите 
без такива услуги.

Or. en

Изменение 468
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че
доставчикът на крайните клиенти не 
им забранява да сключат договор с 
доставчик на агрегирани услуги и че
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Доставчиците не включват в 
договора етапи, с които от тях се 
изисква предварително съгласие, за да 
може доставчикът на агрегирани 
услуги на крайния клиент да се 
присъедини към всеки съответен 
пазар от името на клиента. 
Крайните клиенти, които са 
сключили договор с доставчик на 
агрегирани услуги, имат достъп до 
същите предложения и тарифи от 
доставчиците като потребителите 
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без такива услуги.

Or. en

Изменение 469
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че
доставчикът на крайните клиенти не 
им забранява да сключат договор с 
доставчик на агрегирани услуги и че
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Крайните клиенти, които са 
сключили договор с доставчик на 
агрегирани услуги, имат достъп до 
същите предложения и тарифи от 
доставчиците като потребителите 
без такива услуги.

Or. en

Обосновка

Потребителите не трябва да бъдат блокирани от избрания от тях нов доставчик, 
защото имат договор с доставчик на агрегирани услуги. Същевременно 
потребителите следва да запазват сходни права за доставчиците на агрегирани 
услуги като тези за смяна на доставчиците. Това ще направи и двата пазара по-
динамични и ще се избегне ненужното блокиране, по-специално ако услугите са в 
пакет. Договорите за оптимизация на потреблението може да не са подходящи за 
всички потребители и за определени групи рисковете може да са по-големи.

Изменение 470
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Доставчикът бива надлежно 
информиран, ако клиентът сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги и за промените в 
потреблението и производството на 
клиента, дължащи се на дейността 
на доставчика на агрегирани услуги.

Or. en

Обосновка

Доставчикът на агрегирани услуги чрез своя договор с клиента оказва влияние върху 
дисбаланса на доставчика на този клиент и затова той трябва да информира 
доставчика за сключения с неговия клиент договор.

Изменение 471
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Доставчикът бива надлежно 
информиран, ако клиентът сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги и за промените в 
потреблението и производството на 
клиента, дължащи се на дейността 
на доставчика на агрегирани услуги.

Or. en
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Изменение 472
Павел Теличка

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Доставчикът бива надлежно 
информиран, ако клиентът сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги.

Or. en

Изменение 473
Кая Калас, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 
Теличка, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че
крайните клиенти имат право да 
сключат договор с доставчик на 
агрегирани услуги и че ако краен клиент 
желае да сключи договор с независим
доставчик на агрегирани услуги, такъв 
ангажимент не изисква съгласието на 
доставчика на крайния клиент.

Or. en

Изменение 474
Мирослав Похе, Павел Поц
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент.

1. Държавите членки гарантират, че 
ако краен клиент желае да сключи 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги, такъв ангажимент не изисква 
съгласието на доставчика на крайния 
клиент. Доставчикът се информира, 
ако неговият клиент сключи такъв 
договор.

Or. en

Обосновка

Необходимо е доставчикът да бъде надлежно информирани, ако клиентът сключи 
договор с доставчик на агрегирани услуги, за да може да се адаптира към промяната 
на моделите на потребление на клиента.

Изменение 475
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти са 
напълно информирани от 
доставчиците на агрегирани услуги за 
възможностите и рисковете, 
свързани с предложените им договори, 
по начин който позволява на 
клиентите да сравняват 
пригодността на предложението с 
други видове тарифи, налични на 
пазара. Предоставената информация 
следва да бъде съпоставима между 
различните доставчици на агрегирани 
услуги. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
агрегирани услуги предприемат 
подходящи мерки, за да гарантират, 
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че клиентите не подписват 
неподходящи договори.

Or. en

Изменение 476
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти са 
напълно информирани от 
доставчиците на агрегирани услуги за 
възможностите и рисковете, 
свързани с предложените им договори, 
по начин който позволява на 
клиентите да сравняват 
пригодността на предложението с 
други видове тарифи, налични на 
пазар. Предоставената информация 
следва да бъде съпоставима между 
различните доставчици на агрегирани 
услуги.

Or. en

Изменение 477
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Без да се засягат правилата на 
Съюза относно защитата на 
потребителите, по-специално 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета и Директива 
93/13/ЕИО на Съвета, държавите 
членки гарантират, че договорите 
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между крайните клиенти и 
доставчиците на агрегирани услуги са 
в съответствие с член 10, букви а) –
л), пригодени към конкретния бизнес 
модел на такъв доставчик.

Or. en

Изменение 478
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици.

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати
текущ договор с доставчик на 
агрегирани услуги, има право на такова 
прекратяване, считано от 
завършването на предварителна 
оценка за гъвкавост и процедури за 
одобрение, като същевременно спазва 
приетите условия за гъвкавост и 
договорните условия, които се 
различават по своето естество от 
взаимоотношенията между 
доставчик и клиент.

Or. en

Обосновка

Доставчиците на агрегирани услуги трябва предварително да извършват оценки за 
гъвкавост и да осъществяват процедури за одобрение. Трябва да е ясно, че 
прекратяването на гъвкави договори може да става само след изтичане на тези 
периоди.

Изменение 479
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2



AM\1135603BG.docx 99/191 PE609.627v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици.

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици. Възможно най-скоро този 
срок трябва да се намали на 24 часа 
въз основа на анализ на разходите и 
ползите и не по-късно от 2022 г.

Or. en

Изменение 480
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици.

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици. Възможно най-скоро този 
срок трябва да се намали на 24 часа 
въз основа на анализ на разходите и 
ползите и не по-късно от 2022 г.

Or. en

Изменение 481
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2



PE609.627v02-00 100/191 AM\1135603BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици.

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги или да смени такъв доставчик, 
като същевременно спазва договорните 
условия, има право на такова 
прекратяване или смяна в срок от три 
седмици.

Or. en

Изменение 482
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от три 
седмици.

2. Държавите членки гарантират, че 
краен клиент, който желае да прекрати 
договора с доставчик на агрегирани 
услуги, като същевременно спазва 
договорните условия, има право на 
такова прекратяване в срок от един 
работен ден.

Or. en

Изменение 483
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки 
гарантират, че на крайните клиенти, 
които прекратяват срочен договор с 
доставчик на агрегирани услуги преди 

заличава се
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изтичането му, не се начисляват 
такси за прекратяване, които 
надхвърлят преките икономически 
загуби на доставчика на агрегирани 
услуги, в това число стойността на 
всякакви свързани инвестиции или 
услуги, които вече са били 
предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

Or. en

Изменение 484
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора. Тежестта на 
доказване на преките икономически 
загуби винаги е на доставчика на 
агрегирани услуги и се наблюдава от 
националния регулаторен орган.

В случай на пакетни инвестиции в 
оборудване, икономическите загуби се 
определят въз основа на по-малката 
от двете стойности – остатъчната 
стойност pro rata temporis на 
субсидираното оборудване, 
пакетирано с договора в момента на 
неговото сключване, или останалата 
част от таксата за услугата до края 
на договора.



PE609.627v02-00 102/191 AM\1135603BG.docx

BG

Or. en

Изменение 485
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

Тежестта на доказване на преките 
икономически загуби винаги е на 
доставчика на агрегирани услуги и се 
наблюдава от националния 
регулаторен орган.

Or. en

Изменение 486
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които 
прекратяват срочен договор с 
доставчик на агрегирани услуги преди 
изтичането му, не се начисляват 
такси за прекратяване, които 

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти не се начисляват 
никакви такси, свързани с
прекратяването на договора или 
прехвърлянето към друг доставчик на 
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надхвърлят преките икономически 
загуби на доставчика на агрегирани 
услуги, в това число стойността на 
всякакви свързани инвестиции или 
услуги, които вече са били 
предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

агрегирани услуги.

Or. en

Изменение 487
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора. Тежестта на 
доказване на преките икономически 
загуби винаги е на доставчика на 
агрегирани услуги и се наблюдава от 
националния регулаторен орган.

Or. en

Изменение 488
Патриция Тоя

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции или услуги, които вече са 
били предоставени на крайния клиент 
като част от договора.

3. Държавите членки гарантират, че 
на крайните клиенти, които прекратяват 
срочен договор с доставчик на 
агрегирани услуги преди изтичането му, 
не се начисляват такси за прекратяване, 
които надхвърлят преките 
икономически загуби на доставчика на 
агрегирани услуги, в това число 
стойността на всякакви свързани 
инвестиции, уреди или услуги, които 
вече са били предоставени на крайния 
клиент като част от договора.

Or. en

Обосновка

Може да се наложи доставчиците на агрегирани услуги да осигурят на потребителя 
уреди, които са нужни за предоставяне на услуги за оптимизация на потреблението. 
Доставчиците на агрегирани услуги може да са определили да възстановяват 
разходите като част от техния срочен договор с клиента. В случай че клиентът 
прекрати договора преди изтичането му, доставчикът на агрегирани услуги следва да 
може да възстанови разходите за предоставените устройства.

Изменение 489
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез дерогация от параграф 3, 
държавите членки може да изберат 
да разрешат на доставчиците на 
агрегирани услуги да начисляват на 
потребителите такси за 
прекратяване при доброволно 
прекратяване на срочен договор преди 
изтичането му.

Or. en
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Изменение 490
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да
получават изравнителни сметки и 
информация за тези сметки, както и
данни за оптимизацията на 
потреблението или данните за 
доставената или продадената 
електроенергия, както е посочено в 
член 18 и приложение II. Тази 
информация се предоставя на крайния 
клиент без такси.

Or. en

Изменение 491
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават изравнителни сметки и 
информация за тези сметки, както и
данни за оптимизацията на 
потреблението или данните за 
доставената или продадената 
електроенергия, както е посочено в 
член 18 и приложение II. Тази 
информация се предоставя на крайния 
клиент без такси.

Or. en
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Изменение 492
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават при поискване всички 
значими данни за оптимизацията на 
потреблението или данните за 
доставената или продадената 
електроенергия, както и информация 
за изравняването, в срок от 2 работни 
дни и без да им се начисляват 
допълнителни такси и поне веднъж 
годишно.

Or. en

Изменение 493
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия при честотата, 
посочена в член 18.

Or. en

Обосновка

По отношение на договорните права на клиента няма разграничение между 
доставчици и доставчици на агрегирани услуги.
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Изменение 494
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия при честотата, 
посочена в член 18.

Or. en

Обосновка

По отношение на договорните права на клиента няма разграничение между 
доставчици и доставчици на агрегирани услуги.

Изменение 495
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия при честотата, 
посочена в член 18.

Or. en

Изменение 496
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или 
продадената електроенергия поне 
веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението поне 
веднъж месечно и при поискване също 
така в електронен формат.

Or. en

Изменение 497
Кая Калас, Ангелика Млинар, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 
данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж месечно.

Or. en

Изменение 498
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават всички значими данни за 
оптимизацията на потреблението или 

4. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти имат право да 
получават редовно всички значими 
данни за оптимизацията на 
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данните за доставената или продадената 
електроенергия поне веднъж годишно.

потреблението или данните за 
доставената или продадената 
електроенергия.

Or. en

Изменение 499
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че потребителите с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги:

а) разполагат с една единна точка за 
контакт с доставчика, когато в 
договора са включени няколко услуги и 
оборудване;

б) имат достъп до механизма за 
разрешаване на жалби, както е 
посочено в член 26, за всяка жалба, 
свързана с взаимоотношенията им с 
доставчик на агрегирани услуги; 
както и

в) разполагат с единна точка за 
контакт за достъп до механизма за 
разрешаване на спорове за всички 
услуги, включени за доставката на 
електроенергия.

Правата, посочени в настоящия 
параграф, следва да се предоставят на 
крайния клиент без такси.

Or. en

Изменение 500
Корнелия Ернст
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че потребителите с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги:

а) разполагат с една единна точка за 
контакт с доставчика, когато в 
договора са включени няколко услуги и 
оборудване;

б) имат достъп до механизма за 
разрешаване на жалби, както е 
посочено в член 26, за всяка жалба, 
свързана с взаимоотношенията им с 
доставчик на агрегирани услуги; 
както и

в) разполагат с единна точка за 
контакт за достъп до механизма за 
разрешаване на спорове за всички 
услуги, включени за доставката на 
електроенергия.

Правата, посочени в настоящия 
параграф, следва да се предоставят на 
крайния клиент без такси.

Or. en

Изменение 501
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че потребителите с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги:

а) разполагат с една единна точка за 
контакт с доставчика, когато в 
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договора са включени няколко услуги и 
оборудване;

б) имат достъп до механизма за 
разрешаване на жалби, както е 
посочено в член 26, за всяка жалба, 
свързана с взаимоотношенията им с 
доставчик на агрегирани услуги; 
както и

в) разполагат с единна точка за 
контакт за достъп до механизма за 
разрешаване на спорове за всички 
услуги.

Правата, посочени в настоящия 
параграф, следва да се предоставят на 
крайния клиент без такси.

Or. en

Изменение 502
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 2, 3 и
4, се предоставят на крайните клиенти 
по недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 1а, 1б,
2, 3, 4 и 4а, се предоставят на крайните 
клиенти по недискриминационен начин 
по отношение на усилия или време.
Правата, посочени в настоящия 
параграф, следва да се предоставят на 
крайния клиент без такси.

Or. en

Изменение 503
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 2, 3 и
4, се предоставят на крайните клиенти 
по недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 1а, 1б,
2, 3, 4 и 4а, се предоставят на крайните 
клиенти по недискриминационен начин 
по отношение на разходи, усилия или 
време. Правата, посочени в 
настоящия член, следва да се 
предоставят безплатно.

Or. en

Изменение 504
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 2, 3 и
4, се предоставят на крайните клиенти 
по недискриминационен начин по 
отношение на разходи, усилия или 
време.

5. Държавите членки гарантират, че 
правата, посочени в параграфи 1, 2, 3, 4
и 4а (нов), се предоставят на крайните 
клиенти по недискриминационен начин 
по отношение на разходи, усилия или 
време.

Or. en

Изменение 505
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги не губят правата си, 
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включително правото на смяна на 
доставчика, посочено в член 12. Тази 
разпоредба не засяга получаването от 
страна на доставчика на агрегирани 
услуги на информацията относно 
промяна на тарифата или 
доставчика и предоставянето на 
информация на потребителя за 
рисковете и възможностите на тази 
нова тарифа, тъй като е свързана с 
договорените от тях агрегирани 
услуги. Договорите с доставчик на 
агрегирани услуги не могат да се 
прекратяват от него поради промяна 
на тарифата или доставчика.

Or. en

Изменение 506
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
агрегирани услуги вземат предвид дали 
потребителите имат необходимите 
за постигане на ползите от 
предложените им агрегирани услуги 
продукти и системи. За крайните 
клиенти е възможно да изключват по 
всяко време интелигентната функция 
на всички пакетни продукти и 
системи.

Or. en

Изменение 507
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки 
гарантират, че доставчиците на 
агрегирани услуги вземат предвид дали 
потребителите имат необходимите 
за постигане на ползите от 
предложените им агрегирани услуги 
продукти и системи.

Or. en

Изменение 508
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават и докладват ежегодно за 
основните промени в подобни 
договори, включително за пазарното 
предлагане и въздействието върху 
сметките на потребителите. Когато 
се установят рискове във вреда на 
потребителите, националните 
регулаторни органи изменят 
защитите според нуждите.

Or. en

Изменение 509
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
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наблюдават и докладват ежегодно за 
основните промени в подобни 
договори, включително за пазарното 
предлагане и въздействието върху 
сметките на потребителите. Когато 
се установят рискове във вреда на 
потребителите, националните 
регулаторни органи изменят 
защитите според нуждите.

Or. en

Изменение 510
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги не губят правата си, 
включително правото на смяна на 
доставчика, посочено в член 12. Тази 
разпоредба не засяга получаването от 
страна на доставчика на агрегирани 
услуги на информацията относно 
промяна на тарифата или 
доставчика и предоставянето на 
информация на потребителя за 
рисковете и възможностите на тази 
нова тарифа, тъй като е свързана с 
договорените от тях агрегирани 
услуги. Договорите с доставчик на 
агрегирани услуги не могат да се 
прекратяват от него поради промяна 
на тарифата или доставчика.

Or. en

Изменение 511
Корнелия Ернст
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Държавите членки 
гарантират, че крайните клиенти с 
договор с доставчик на агрегирани 
услуги не губят правата си, 
включително правото на смяна на 
доставчика, посочено в член 12. Тази 
разпоредба не засяга получаването от 
страна на доставчика на агрегирани 
услуги на информацията относно 
промяна на тарифата или 
доставчика и предоставянето на 
информация на потребителя за 
рисковете и възможностите на тази 
нова тарифа, тъй като е свързана с 
договорените от тях агрегирани 
услуги. Договорите с доставчик на 
агрегирани услуги не могат да се 
прекратяват от него поради промяна 
на тарифата или доставчика.

Or. en

Изменение 512
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Едуар Мартен, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите на доставчиците, който 
отговаря на критериите за 
сертифициране, установени в 
приложение I. Инструментите за 
сравнение могат да се експлоатират от 
всеки субект, в това число частни 
дружества, публични органи или 

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите както за самостоятелни, 
така и за пакетни договори, в т.ч. 
договори за динамична цена, 
предложенията на доставчици на
електроенергия, доставчици на 
електроенергийни услуги и независими 
доставчици на агрегирани услуги, 
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структури. Потребителите следва да 
бъдат информирани за наличието на 
тези инструменти.

които отговарят най-малкото на
критериите за сертифициране, 
установени в приложение I. 
Инструментите за сравнение могат да се 
експлоатират от всеки субект, в това 
число частни дружества, публични 
органи или структури. Поне един 
инструмент във всяка държава 
членка обхваща целия пазар.
Потребителите следва да бъдат 
информирани за наличието на тези 
инструменти, включително в или 
заедно с техните сметки.

Or. en

Изменение 513
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите на доставчиците, който 
отговаря на критериите за 
сертифициране, установени в 
приложение I. Инструментите за 
сравнение могат да се експлоатират от 
всеки субект, в това число частни 
дружества, публични органи или 
структури. Потребителите следва да 
бъдат информирани за наличието на 
тези инструменти.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите на доставчиците, който 
отговаря най-малкото на критериите за 
сертифициране, установени в 
приложение I. Инструментите за 
сравнение могат да се експлоатират от 
всеки субект, в това число частни 
дружества, публични органи или 
структури, и обхващат целия пазар на 
електроенергийни услуги.
Инструментите за сравнение 
позволяват сравняване на пакетни 
услуги и показват също така оферти 
на доставчици на агрегирани услуги.
Потребителите следва да бъдат 
информирани за наличието на тези 
инструменти и да могат лесно да 
сравняват настоящия си договор с 
предложенията на пазара.
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Or. en

Изменение 514
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите на доставчиците, който 
отговаря на критериите за 
сертифициране, установени в 
приложение I. Инструментите за 
сравнение могат да се експлоатират 
от всеки субект, в това число частни 
дружества, публични органи или 
структури. Потребителите следва да 
бъдат информирани за наличието на 
тези инструменти.

1. Държавите членки гарантират, че 
потребителите имат безплатен достъп 
до поне един инструмент за сравняване 
на офертите на доставчиците, който 
отговаря най-малкото на критериите за 
сертифициране, установени в 
приложение I, и обхваща целия пазар 
на електроенергийни услуги. 
Инструментите за сравнение
позволяват сравняване на пакетни 
услуги и показват също така оферти 
на доставчици на агрегирани услуги. 
Потребителите следва да бъдат 
информирани за наличието на тези 
инструменти да могат да сравняват по 
лесен начин настоящия си договор с 
други предложения.

Or. en

Изменение 515
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че инструментите за 
сравнение са независими, 
включително по отношение на 
пазарните интереси, така че 
клиентите да могат да имат достъп 
до актуална и точна информация в 
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удобен за ползване формат, и че тези 
инструменти включват информация 
за пакетни предложения и оферти и 
услуги от доставчици на агрегирани 
услуги и колективни програми за 
смяна на доставчика.

Or. en

Изменение 516
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че инструментите за 
сравнение са независими, 
включително по отношение на 
пазарните интереси, така че 
клиентите да могат да имат достъп 
до актуална и точна информация в 
удобен за ползване формат, и че тези 
инструменти включват информация 
за пакетни предложения и оферти и 
услуги от доставчици на агрегирани 
услуги и колективни програми за 
смяна на доставчика.

Or. en

Изменение 517
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Инструментите за сравняване
следва да отразяват най-добрата 
налична информация относно 
бъдещите цени на електроенергията 
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и възможния диапазон на цените, 
така че клиентите да могат да 
сравняват договорите за динамична 
цена.

Or. en

Изменение 518
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Клиентите следва да могат да 
филтрират резултатите за услугите 
в рамките на пакетни предложения.

Or. en

Изменение 519
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Клиентите следва да могат да 
филтрират резултатите за услугите 
в рамките на пакетни предложения.

Or. en

Изменение 520
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки назначават 
независим компетентен орган, 
отговорен да сертифицира 
инструментите за сравняване и да 
гарантира, че сертифицираните 
инструменти за сравняване продължават 
да отговарят на критериите, определени 
в приложение I.

2. Държавите членки назначават 
независим компетентен орган, 
отговорен да сертифицира 
инструментите за сравняване и да 
гарантира, че сертифицираните 
инструменти за сравняване продължават 
да отговарят на критериите, определени 
в приложение I. Независимият орган 
също така проучва, заедно с 
националните регулаторни органи 
операторите на преносни системи и 
доставчиците, най-добрия начин за 
проактивно осигуряване на 
потребителите със сравняване на 
офертите, за да се даде възможност 
на всички потребители, дори на тези 
без достъп до интернет или умения за 
използването му, да откриват дали 
биха могли да намалят сметките си 
за енергия чрез смяна на доставчика.

Or. en

Обосновка

Наличието само на инструмент за сравняване на цените обаче не е достатъчно; 
подобни сайтове трябва активно да се популяризират и на потребителите следва 
проактивно да се предоставят сравнения на офертите, особено на онези, които 
нямат достъп до интернет или умения за използването му и които в много случаи 
може да са онези, които най-вероятно ще имат полза от смяна на доставчика. 
Средствата за проактивно свързване с подобни неангажирани потребители може да 
включват изпращане на информацията заедно със сметките, в сметките или 
извлеченията, или посредством други кампании, когато е възможно и при зачитане на 
неприкосновеността на данните и на личния живот, въз основа на предходни равнища 
на потребление на клиента.

Изменение 521
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците, доставчиците 
на агрегирани услуги и съответните 
посредници са задължени да 
предоставят необходимата 
информация за тези инструменти, за 
да се извършват сравненията за 
крайните клиенти.

Or. en

Изменение 522
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците, доставчиците 
на агрегирани услуги и съответните 
посредници са задължени да 
предоставят необходимата 
информация за тези инструменти, за 
да се извършват сравненията за 
крайните клиенти.

Or. en

Изменение 523
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изискат инструментите за сравняване, 
посочени в параграф 1, да включват 
сравнителни фактори във връзка с 
естеството на услугите, предлагани от 

3. Държавите членки изискват
инструментите за сравняване, посочени 
в параграф 1, да включват сравнителни 
фактори във връзка с естеството на 
услугите, предлагани от доставчиците, 
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доставчиците. качеството на услугата, процедурите 
за обработка на жалби, равнището на 
удовлетвореност на потребителите 
и информацията за жалбите.
„Зелените“ тарифи следва да са ясно 
показани и с възможност за търсене 
според равнището им на 
допълняемост. Изключителните 
условия на дадено предложение, 
включително отстъпки или 
планирано увеличение на цените по 
време на срока на договора, следва да 
бъдат посочени и ясно подчертани в 
инструмента за сравняване.

Or. en

Изменение 524
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Патриция 
Тоя, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изискат инструментите за сравняване, 
посочени в параграф 1, да включват 
сравнителни фактори във връзка с 
естеството на услугите, предлагани от 
доставчиците.

3. Държавите членки изискват
инструментите за сравняване, посочени 
в параграф 1, да включват сравнителни 
фактори във връзка с естеството на 
услугите, предлагани от доставчиците.

Доставчиците на електроенергия, на 
електроенергийни услуги и на 
агрегирани услуги и съответните 
посредници предоставят при 
поискване необходимата за 
инструментите за сравняване 
информация, в т.ч. информация 
относно различния диапазон и 
използване на тарифите, таксите и 
друга значима информация.

Or. en
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Изменение 525
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изискат инструментите за сравняване, 
посочени в параграф 1, да включват 
сравнителни фактори във връзка с 
естеството на услугите, предлагани от 
доставчиците.

3. Държавите членки изискват
инструментите за сравняване, посочени 
в параграф 1, да включват сравнителни 
фактори във връзка с естеството на 
услугите, предлагани от доставчиците.
„Зелените“ тарифи следва да са ясно 
показани и с възможност за търсене 
според равнището им на 
допълняемост. Изключителните 
условия на дадено предложение, 
включително отстъпки или 
планирано увеличение на цените по 
време на срока на договора, следва да 
бъдат посочени и ясно подчертани в 
инструмента за сравняване.

Or. en

Изменение 526
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изискат инструментите за сравняване, 
посочени в параграф 1, да включват 
сравнителни фактори във връзка с 
естеството на услугите, предлагани от 
доставчиците.

3. Държавите членки изискват
инструментите за сравняване, посочени 
в параграф 1, да включват сравнителни 
фактори във връзка с естеството на вида 
на предоставяната енергия и
услугите, предлагани от доставчиците, 
както е посочено в приложение I.

Or. en
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Изменение 527
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите на доставчиците, 
трябва да бъде допустим да 
кандидатства за сертифициране в 
съответствие настоящия член на 
доброволна и недискриминационна 
основа.

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите на доставчиците и 
доставчиците на агрегирани услуги, 
трябва да бъде допустим да 
кандидатства за сертифициране в 
съответствие с настоящия член на 
доброволна и недискриминационна 
основа.

Or. en

Изменение 528
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите на доставчиците, 
трябва да бъде допустим да 
кандидатства за сертифициране в 
съответствие настоящия член на
доброволна и недискриминационна 
основа.

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите на доставчиците и 
доставчиците на агрегирани услуги, 
трябва да бъде допустим да 
кандидатства за сертифициране в 
съответствие с настоящия член на 
недискриминационна основа.

Or. en

Изменение 529
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Дан Ника, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите на доставчиците, 
трябва да бъде допустим да
кандидатства за сертифициране в 
съответствие настоящия член на
доброволна и недискриминационна 
основа.

4. Всеки инструмент, с който се 
сравняват офертите, налични на пазара 
на електроенергия, кандидатства за 
сертифициране в съответствие с 
настоящия член на 
недискриминационна основа.

Or. en

Изменение 530
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
крайните клиенти:

1. Държавите членки гарантират, че 
при определените от всяка държава 
членка условия крайните клиенти:

Or. en

Изменение 531
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 

а) произвеждат, съхраняват и 
потребяват електроенергия без да 
използват обществената мрежа и
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари, включително, но не само на 
пазарите на търговия на едро с 
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тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

енергия, пазарите за спомагателни 
услуги, механизмите за осигуряване на 
капацитет и пазарите на търговия 
на дребно с енергия, индивидуално или
колективно чрез доставчици на 
агрегирани услуги или споразумения за 
изкупуване на енергия, или участват в 
схеми за оптимизиране на 
потреблението или за енергийна 
ефективност, без да бъдат подложени 
на дискриминационно или
непропорционално тежки процедури, 
задължения и такси;

Or. en

Изменение 532
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари, включително основани на 
технологии на дистрибутирания 
регистър пазари, индивидуално или 
чрез доставчици на агрегирани услуги, 
без да бъдат подложени на
дискриминационно или
непропорционално тежки процедури и 
такси, които не отразяват разходите, 
налози, такси, данъци и финансови 
тежести, които ги поставят в 
неблагоприятно положение спрямо 
онези, които произвеждат енергия 
само за захранване на мрежата;

Or. en

Обосновка

Когато се включват активно на пазара, потребителите участват в икономическа 
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дейност. Като такива, в Директивата за електроенергията трябва да се изясни, че 
активните клиенти се ползват от равно третиране, както и останалите участници 
на пазара. Това пояснение е необходимо, за да не бъдат активните потребители 
отделяни като група по отношение на процедурите или отразяващите разходите 
такси.

Изменение 533
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват,
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги,
както и да участват в 
спомагателните услуги на системата 
и в механизмите за оптимизация на 
потреблението, без да бъдат 
подложени на дискриминационно или
непропорционално тежки процедури и 
такси, които не отразяват разходите;

Or. en

Обосновка

Когато се включват активно на пазара, потребителите участват в икономическа 
дейност Като такива, в Директивата за електроенергията трябва да се изясни, че 
активните клиенти се ползват от равно третиране, както и останалите участници 
на пазара. Това пояснение е необходимо, за да не бъдат активните потребители 
отделяни като група по отношение на процедурите или отразяващите разходите 
такси.

Изменение 534
Ева Каили

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари, пазари на търговия на едро с 
енергия, пазари за спомагателни 
услуги, механизми за осигуряване на 
капацитет, пазари на търговия на 
дребно с енергия и в т.ч. енергийните 
общности, индивидуално и чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси;

Or. en

Обосновка

Процедурите и таксите не са непропорционално обременяващи за активните 
потребители. Таксите за произведена собствена електроенергия или за потребление 
на собствена електроенергия представляват истинска пречка пред развитието на 
този бизнес модел, тъй като добавят непредвидимост за инвестициите и намаляват 
стимулите за благоприятно за системата производство/потребление на собствена 
електроенергия, особено за европейските домакинства или малки предприятия.

Изменение 535
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на
дискриминационни или
непропорционално тежки процедури и 
такси, които не отразяват разходите;
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Or. en

Обосновка

Когато се включват активно на пазара, потребителите участват в икономическа 
дейност. Като такива, в Директивата за електроенергията трябва да се изясни, че 
активните клиенти се ползват от равно третиране, както и останалите участници
на пазара. Това пояснение е необходимо, за да се предотврати отделянето на 
активните потребители като група по отношение на процедурите или отразяващите 
разходите такси.

Изменение 536
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на пазара на енергия
индивидуално или чрез доставчици на 
агрегирани услуги, без да бъдат 
подложени на непропорционално тежки 
процедури и такси, които не отразяват 
разходите;

Or. en

Изменение 537
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на пазара на енергия
индивидуално или чрез доставчици на 
агрегирани услуги, без да бъдат 
подложени на непропорционално тежки 
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тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

процедури и такси, които не отразяват 
разходите;

Or. en

Изменение 538
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Мирослав Похе, Дан Ника

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и такси, които не 
отразяват разходите;

а) са оправомощени да 
произвеждат, съхраняват, потребяват и 
продават произведената от самите тях 
електроенергия на всички организирани 
пазари индивидуално или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, без да 
бъдат подложени на непропорционално 
тежки процедури и непропорционални
такси;

Or. en

Изменение 539
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) които са уязвими или 
засегнати от енергийна бедност, 
включително наематели, имат 
достъп, в т.ч. чрез мерки за 
улесняване на достъпа до информация 
и финансиране, да участват и да се 
възползват от дейностите, посочени 
в буква а), включително чрез намалени 
тарифи за доставка. Държавите 
членки докладват за тези мерки на 
Комисията на всеки две години като 
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част от своите интегрирани 
национални доклади за напредъка в 
областта на енергетиката и 
климата в съответствие с член 21 от 
[Регламент за управление, предложен 
с COM(2016) 759].

Or. en

Изменение 540
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) когато се включват активно на 
пазара, потребителите участват в 
икономическа дейност. Като такива, 
в настоящата директива трябва да 
се изясни, че активните потребители
се ползват от равно третиране, 
както и останалите участници на 
пазара. Това пояснение е необходимо, 
за да се предотврати отделянето на 
активните потребители като група 
по отношение на процедурите или 
отразяващите разходите такси;

Or. en

Изменение 541
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, 

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, които избягват двойното 
компенсиране и изцяло отразяват 
произтичащите за мрежата ползи 
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подавана в мрежата, и 
електроенергията, получена от 
мрежата.

от включването на дейностите на 
крайните клиенти. Методологията 
за изчисляване на таксите за достъп 
се основава на прозрачен анализ на 
разходите и ползите, изготвен от 
националния регулаторен орган в 
съответствие с член 59, параграф 8.
Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
прилагането на методологията, 
когато това ще доведе до прекомерно 
високи такси, които може да 
възпрепятстват или ограничат 
развитието на дейностите на 
крайните клиенти.

Or. en

Обосновка

Включването на активните клиенти в мрежата осигурява набор от ползи, в т.ч. от 
социално, икономическо и екологично естество. Важно е, че таксите за достъп до 
мрежата са определени на основата на обективна и прозрачна методология, 
отчитайки в пълна степан преките ползи за мрежата, както и косвените обществени 
ползи, произтичащи от включването на активните клиенти в нея.

Изменение 542
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите
прозрачни и недискриминационни
такси за достъп, при които в 
съответствие с член 59, параграф 8 се 
отчитат поотделно 
електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, 
получена от мрежата.

б) плащат прозрачни такси за 
достъп, които отразяват ползите за 
мрежата, произтичащи от 
дейностите, изброени в буква а) по-
горе, и подпомагат тяхното 
насърчаване и развитие. Методът за 
изчисляване на таксите за достъп се 
основава на прозрачен анализ на 
разходите и ползите, изготвен от 
националния регулаторен орган в
съответствие с член 59, параграф 8.

Or. en
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Обосновка

Съществуващата формулировка отразява само стойността на електроенергията, 
подавана в мрежата (напр. стойността на излишъка от електроенергия на пазара за 
търговия на едро). Подобна тясна рамка ще ограничи способността на системните 
оператори да признават и установяват различните ползи и услуги, които различни 
разпределени енергийни ресурси могат да осигурят на мрежата. С цел баланс между 
клиентите, които не могат да участват, и тези, които могат, следва да се 
предприеме истинско оценяване на ползите и разходите на потреблението на 
собствена енергия, особено в съчетание с гъвкавостта.

Изменение 543
Масимилиано Салини

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана 
в мрежата, и електроенергията, 
получена от мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, като се гарантира, че
електроенергията, подавана в мрежата, 
и електроенергията, получена от 
мрежата, не се компенсират взаимно, в 
съответствие с член 59.

Освен това на всички клиенти следва 
да се начисляват данъци и налози при 
еднакви условия, без да се взема 
предвид дали са активни или не.

Or. en

Изменение 544
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 

б) плащат прозрачни и 
недискриминационни такси за достъп до 
системата и мрежата, които
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член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, 
подавана в мрежата, и 
електроенергията, получена от 
мрежата.

отразяват разходите и ползите, 
произтичащи за мрежата от 
участието на клиентите на пазара. 
Изчисляването на таксите за достъп 
се извършва в съответствие с прозрачна 
методология, основана на анализ на 
разходите и ползите, изготвен от 
националния регулаторен орган 
съгласно член 59, параграф 8.

Or. en

Изменение 545
Кая Калас, Ангелика Млинар, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Павел Теличка

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, които отразяват както 
разходите и ползите за мрежата от 
участието на потребителите, така и 
справедливото разпределение на 
разходите между активните и 
неактивните потребители, при които 
в съответствие с член 59, параграф 8 се 
отчитат поотделно електроенергията, 
подавана в мрежата, и 
електроенергията, получена от мрежата.

Or. en

Изменение 546
Ева Каили

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите б) плащат отразяващи разходите 
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прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата.

прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата;

в) не заплащат такси, свързани с 
потребената или съхранявана 
собствена електроенергия.

Or. en

Изменение 547
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, 
подавана в мрежата, и 
електроенергията, получена от 
мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, които отразяват както 
разходите, така и ползите за 
мрежата, въз основа на прозрачен 
анализ на разходите и ползите, 
изготвен от националните 
регулаторни органи в съответствие с 
член 59, параграф 8.

Or. en

Изменение 548
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза 
Грифин, Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 

б) плащат прозрачни и 
недискриминационни такси за достъп,
които не са непропорционални и при 
които в съответствие с член 59, 
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поотделно електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата.

параграф 8 се отчитат поотделно 
електроенергията, подавана в мрежата, 
и електроенергията, получена от 
мрежата.

Or. en

Изменение 549
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана 
в мрежата, и електроенергията, 
получена от мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп; електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата, не се компенсират 
взаимно.

Or. en

Изменение 550
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана 
в мрежата, и електроенергията, 
получена от мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп. Електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, получена 
от мрежата, не се компенсират 
взаимно.

Or. en
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Обосновка

Пояснение на текста – нетното измерване е забранено.

Изменение 551
Мирослав Похе, Павел Поц

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп, при които в съответствие с 
член 59, параграф 8 се отчитат 
поотделно електроенергията, подавана 
в мрежата, и електроенергията, 
получена от мрежата.

б) плащат отразяващи разходите 
прозрачни и недискриминационни такси 
за достъп; електроенергията, подавана в 
мрежата, и електроенергията, изтеглена
от мрежата, не се компенсират 
взаимно.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно да се отхвърлят схеми за нетно измерване, които не гарантират 
справедливото разпределение на разходите между участниците на пазара. 
Първоначалната формулировка предполага, че такава схема ще се прилага само за 
таксите за достъп.

Изменение 552
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) различните форми на 
системни услуги, при които 
електроенергията се взема от 
мрежата и се съхранява за 
поддържането на стабилността на 
системата и надеждно осигуряване 
на енергия, се третират еднакво като 
модели на потребление на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
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източници, при които не се 
потребява електроенергия от 
мрежата, и обикновено са освободени 
от налози и данъци независимо от 
крайното потребление на 
електроенергията. Тези модели 
включват обстоятелства, при които 
съоръженията за съхраняване на 
енергия се експлоатират по 
благоприятен за системата начин, 
като се съхраняват излишъците от 
електроенергия от мрежата за 
целите на:

– i) услуги за балансиране на 
мрежата, резерви за първично 
регулиране на честотата, резерви за 
вторично регулиране на честотата и 
други спомагателни услуги;

– ii) дългосрочно съхраняване на 
енергия с цел справяне с нарастващия 
дял на променливото навлизане на 
електроенергия от възобновяеми 
източници и свързаните рискове за 
постоянното, непрекъснато и 
стабилно осигуряване на енергия;

– iii) услуги за гъвкавост, които 
гарантират синхронизирането на 
търсенето и предлагането на местно 
равнище по всяко време, като по този 
начин се избягват затруднения в 
мрежата и по-скъпите мерки за 
разширяването ѝ;

– iv) свързване на сектори, като се 
потребяват излишъците от 
електроенергия за крайно енергийно 
потребление при отопление и 
охлаждане или сектора на 
мобилността (например чрез 
производството и използването на 
зелен водород в съществуващата 
мрежа за природен газ посредством 
технологията „електроенергия в 
газ“);

Or. en
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Изменение 553
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) не заплащат такси или данък, 
свързани с потребената собствена 
електроенергия без да използват 
обществената мрежа;

Or. en

Изменение 554
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) запазват правата си като 
крайни клиенти, предвидени в 
настоящата директива, 
включително правото на смяна на 
доставчика на електроенергия, 
посочено в член 10, или на доставчик 
на агрегирани услуги, посочено в 
член 13 от директивата.

Or. en

Изменение 555
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не се облагат с такси върху 
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произведена и потребена от самите 
тях електроенергия, поне докато 
анализ на разходите и ползите във 
връзка с производството и 
потреблението на собствена енергия 
не покаже, че разходите в 
макроикономически план са повече от 
ползите, свързани с потреблението 
и/или производството на собствена 
електроенергия. Този анализ на 
разходите и ползите включва външни 
фактори, нужди от модернизация на 
мрежата, подпомагащи плащания, 
данък добавена стойност, такси за 
достъп до мрежата, както и други 
данъци и налози.

Or. en

Обосновка

Процедурите и таксите не бива да са в тежест на активните потребители. Таксите 
за собствено произведена електроенергия или за потребление на собствена 
електроенергия представляват истинска пречка пред развитието на този бизнес 
модел, тъй като намаляват предвидимостта на инвестициите, а също и стимулите 
за благоприятно за системата производство/потребление на собствена 
електроенергия, особено за европейските домакинства или малки предприятия. Всяко 
решение, с което се позволява налагане на такси за собствено производство на 
електроенергия или за потребление на собствена електроенергия, следва да е основано 
на задълбочен, прозрачен и справедлив анализ на разходите и ползите, включващ 
всички съответни заинтересовани страни.

Изменение 556
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис,
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Патриция Тоя, Петър Курумбашев, 
Зигмантас Балчитис, Изабела Де Монте

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Крайните битови клиенти 
имат лесен и ясен достъп до 
информация, включително чрез 
своята единна точка за контакт, 
предвидена в член 25, за правата си, 
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които се отнасят до участието им 
на пазара като активни 
потребители.

Or. en

Изменение 557
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Имат достъп до информация 
относно техните права като 
активни клиенти, включително по-
специално за това как да упражняват 
правата си, чрез единната точка за 
контакт, предвидена в член 25.

Or. en

Изменение 558
Ева Каили

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

Държавите членки гарантират, че 
активните потребители, които 
притежават съоръжение за 
съхраняване:

а) имат право на свързване с мрежата 
в рамките на разумен срок след 
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искането;

б) не се облагат с допълнителни 
данъци, надбавки и такси за 
електричеството, съхранявано в 
съоръжението за съхраняване;

в) са разграничени от 
производителите и не са обект на 
съответните лицензионни 
изисквания и такси;

г) имат право да предоставят 
едновременно няколко услуги, ако това 
е технически осъществимо;

Or. en

Изменение 559
Кая Калас, Ангелика Млинар, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Павел Теличка

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката, при условие че 
свързаният с експлоатацията на 
инсталацията икономически риск 
остава за активния потребител.

Or. en

Изменение 560
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде собственост на 
или управлявано от трета страна, 
действаща от името на потребителя 
или на група потребители по 
отношение на инсталацията, 
експлоатацията, включително 
измерването и поддръжката.

Or. en

Изменение 561
Ева Каили

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано или 
притежавано от трети страни по 
отношение на инсталацията, 
експлоатацията, включително 
измерването и поддръжката или 
отдаването под наем.

Or. en

Изменение 562
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
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клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

клиенти, може да бъде управлявано или 
притежавано от трета страна по 
отношение на инсталацията, 
експлоатацията, включително 
измерването и поддръжката, при 
спазване на инструкциите на 
активния клиент.

Or. en

Изменение 563
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията и 
поддръжката.

Or. en

Изменение 564
Ангелика Млинар

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително поддръжката.

Or. en
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Изменение 565
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията, 
включително измерването и 
поддръжката.

2. Енергийното оборудване, 
изисквано за дейностите на активните 
клиенти, може да бъде управлявано от 
трета страна по отношение на 
инсталацията, експлоатацията и 
поддръжката.

Or. en

Изменение 566
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че активните 
потребители, които притежават 
съоръжение за съхраняване:

а) имат право на достъп до мрежата 
в рамките на разумен срок след 
искането за свързване;

б) не се облагат с допълнителни 
данъци, надбавки и такси за 
електричеството, съхранявано в 
съоръжението за съхраняване;

в) са разграничени от 
производителите и не са обект на 
съответните лицензионни 
изисквания и такси;

г) имат право да предоставят 
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едновременно няколко услуги, ако това 
е технически осъществимо;

Or. en

Изменение 567
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a

Държавите членки гарантират, че 
активните потребители, които 
притежават съоръжение за 
съхраняване:

а) имат право на свързване с мрежата 
в рамките на разумен срок след 
искането;

б) не се облагат с допълнителни 
данъци, надбавки и такси за 
електричеството, съхранявано в 
съоръжението за съхраняване;

в) са разграничени от 
производителите и не са обект на 
съответните лицензионни 
изисквания и такси;

г) имат право да предоставят 
едновременно няколко услуги, ако това 
е технически осъществимо;

Or. en

Обосновка

Съхраняването е ключово средство за преход към по-гъвкава, декарбонизирана и 
децентрализирана енергийна система. Изключително важно е да бъдат премахнати 
всички пречки пред развитието на съхраняването. Съхраняването може да 
подпомогне функционирането на енергийната система, тъй като прави възможно 
поемането и освобождаването на енергия тогава, когато системата го изисква.
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Изменение 568
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a

Държавите членки гарантират, че 
активните клиенти подават годишно 
към мрежата електроенергия в обем, 
който не превишава [напр. 10MWh] за 
домакинствата и [напр. 500MWh] за 
юридически лица.

Or. en

Изменение 569
Масимилиано Салини

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се

Местни енергийни общности

1. Държавите членки 
гарантират, че местните енергийни 
общности:

а) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани 
пазари — пряко или чрез доставчици 
на агрегирани услуги или доставчици;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
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производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

г) към тях се прилагат 
справедливи, пропорционални и 
прозрачни процедури и отразяващи 
разходите такси;

2. Държавите членки 
предоставят благоприятна 
регулаторна рамка, която гарантира, 
че:

а) участието в местната 
енергийна общност е доброволно;

б) акционерите или членовете на 
местната енергийна общност не 
губят правата си на битови клиенти 
или активни клиенти;

в) акционерите или членовете 
имат право да напускат местната 
енергийна общност; в такъв случай се 
прилага член 12;

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от местните енергийни 
общности, докато тези мощности 
могат да се смятат за малки 
децентрализирани или разпределени 
мощности;

д) разпоредбите на глава IV се 
прилагат към местните енергийни 
общности, които извършват дейност 
като оператори на разпределителни 
мрежи;

е) когато е уместно, местната 
енергийна общност може да сключи 
споразумение с оператор на 
разпределителна мрежа, към която 
нейната мрежа е свързана, относно 
експлоатацията на мрежата на 
местната енергийна общност;

ж) когато е уместно, на 
ползвателите на системата, които 
не са акционери или членове на 
местната енергийна общност, 
свързани към експлоатираната от 
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местната енергийна общност 
разпределителна мрежа, се 
начисляват справедливи и 
отразяващи разходите такси за 
достъп. Ако тези ползватели на 
системата и местните енергийни 
общности не могат да постигнат 
споразумение относно таксите за 
достъп, и двете страни могат да 
изискат от регулаторния орган да 
определи равнището на таксите за 
достъп в съответно решение;

з) когато е уместно, на местните 
енергийни общности се начисляват 
подходящи такси за достъп в 
точките на присъединяване между 
мрежата на общността и 
разпределителната мрежа извън 
енергийната общност. Подобни 
такси за достъп в съответствие с 
член 59, параграф 8 отчитат 
поотделно електроенергията, 
подадена в разпределителната 
мрежа, и електроенергията, получена 
от разпределителната мрежа извън 
местната енергийна общност.

Or. en

Изменение 570
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Местни енергийни общности Предприятия на енергийни общности

Or. en

Обосновка

Промяната е необходима за постигане на съгласуваност с измененията на член 2.
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Изменение 571
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
местните енергийни общности:

1. Държавите членки гарантират, че 
местните енергийни общности имат 
право да генерират, потребяват, 
съхраняват и продават енергия от 
възобновяеми източници, 
включително чрез споразумения за 
изкупуване на електроенергия, без да 
са предмет на непропорционални 
процедури и такси, които не са 
разходоефективни. За целите по 
настоящата директива, местна 
енергийна общност е МСП или 
организация с идеална цел, чиито 
акционери или членове си 
сътрудничат за генериране, 
разпределение, съхранение или 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници и отговарят на следните 
критерии:

Or. en

Изменение 572
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, 
че местните енергийни общности:

1. Държавите членки може да 
решат с национални разпоредби дали
местните енергийни общности:

Or. en
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Изменение 573
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се изясни, че основната цел на член 16, параграф 1 не е за това местните 
енергийни общности да изграждат или да участват в експлоатацията на 
разпределителна система. Тази разпоредба следва да се премести към друга буква.

Изменение 574
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се изясни, че основната цел на член 16, параграф 1 не е за това енергийните 
общности да изграждат или да участват в експлоатацията на разпределителна 
система. Тази разпоредба следва да се премести в края на раздела в друга буква.

Изменение 575
Клод Тюрмес



AM\1135603BG.docx 153/191 PE609.627v02-00

BG

от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

заличава се

Or. en

Изменение 576
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да притежават, 
изграждат или отдават под наем 
мрежите на общността и самостоятелно 
да ги управляват;

а) могат да притежават, изграждат 
или отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват, при условие че се зачита 
системата за концесии на държавата 
членка;

Or. en

Изменение 577
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

а) акционерите или членовете са
физически лица, местни власти, 
включително общини, или МСП с 
дейност в областта на енергията от 
възобновяеми източници;
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Or. en

Изменение 578
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са оправомощени да
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

а) са оправомощени да
произвеждат, потребяват, 
съхраняват и продават енергия, като 
използват своите собствени мрежи 
при условията, определени от всяка 
държава членка;

Or. en

Изменение 579
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) заплащат справедлива 
компенсация (оценка на активите въз 
основа на дисконтирани парични 
потоци), когато отдават под наем 
или купуват съществуващи мрежови 
активи на общността;

Or. en

Изменение 580
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани 
пазари – пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

б) по недискриминационен начин, 
равноправно с други електроенергийни 
предприятия, имат пълен достъп до 
всички организирани пазари, 
включително основания на 
технологии на дистрибутирания 
регистър пазар – пряко или чрез 
доставчици на агрегирани услуги, 
доставчици или други трети страни;

Or. en

Обосновка

Основната пречка, която възпрепятства инициативите на общностите да участват 
в целия електроенергиен сектор, е достъпът до пазара, главно поради размера, 
собствеността и структурата на управление, както и географската насоченост. 
Следователно, трябва да се гарантира, че правилата за достъп до пазара позволяват 
различни конфигурации за енергията на общностите да участва, особено като 
лицензиран доставчик, но и на пазарите за търговия на едро, балансиране, гъвкавост и 
други пазари.

Изменение 581
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани 
пазари – пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

б) по недискриминационен начин, 
при еднакви условия на конкуренция с 
други електроенергийни предприятия,
имат пълен достъп до всички 
организирани пазари – пряко или чрез
доставчик на агрегирани услуги, 
доставчик или друга определена 
трета страна;

Or. en
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Изменение 582
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани 
пазари — пряко или чрез доставчици 
на агрегирани услуги или доставчици;

б) поне 51% от акционерите или 
членовете с право на глас в 
общността са физически лица;

Or. en

Изменение 583
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани
пазари – пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до енергийните пазари –
пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

Or. en

Изменение 584
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до всички организирани
пазари – пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

б) по недискриминационен начин 
имат достъп до енергийните пазари –
пряко или чрез доставчици на 
агрегирани услуги или доставчици;

Or. en
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Изменение 585
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) поне 51% от акциите или 
правата за участие в общността са 
собственост на местни членове, т.е. 
на представители на местни 
публични и местни частни социално-
икономически интереси или 
граждани, имащи пряк интерес от 
дейността на общността и нейните 
въздействия;

Or. en

Изменение 586
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от необходимата 
регулаторна и административна 
подкрепа във връзка със своите 
дейности като крайни клиенти, 
производители, доставчици, оператори 
на разпределителни системи,
доставчици на агрегирани услуги и 
всяка друга дейност, която биха могли 
да извършват;

Or. en

Обосновка

Недискриминационното третиране не е достатъчно, за да се гарантира, че 
активните крайни клиенти могат да се развиват успешно в ЕС. Затова е необходимо 
да се въведе задължение за държавите членки активно да подкрепят активните 
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клиенти с регулаторна административна подкрепа.

Изменение 587
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) явяват се отговорна за баланса 
страна или делегират своята 
отговорност на дадена отговорна за 
баланса страна по свой избор;

Or. en

Изменение 588
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи, доставчици
или доставчици на агрегирани услуги;

Or. en

Обосновка

Трябва да се обхванат всички възможни предприятия на местната енергийна 
общност.
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Изменение 589
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи, доставчици
или доставчици на агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 590
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти,
доставчици, производители, оператори 
на разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 591
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти,
доставчици, производители, оператори 
на разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 592
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, доставчици, оператори 
на разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

Or. en

Обосновка

Както и по отношение на пазарния достъп, една от основните пречки, които 
възпрепятстват инициативите за общностна енергетика да участват в 
електроенергийния сектор, е дискриминационното или неравноправно третиране. 
Това обаче е особено проблемен въпрос за много от инициативите за общностна 
енергетика, които желаят да станат лицензирани доставчици. Възможностите за 
инициативите за общностна енергетика да станат доставчик са много неравномерни 
в различните държави членки, което се дължи на прекалено трудоемки, сложни и 
скъпи административни процедури.

Изменение 593
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители или доставчици на 
агрегирани услуги;

Or. en

Изменение 594
Яромир Кохличек

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) възползват се от 
недискриминационно третиране във 
връзка със своите дейности, права и 
задължения като крайни клиенти, 
производители, оператори на 
разпределителни системи или 
доставчици на агрегирани услуги;

в) явяват се отговорна за баланса 
страна или делегират своята 
отговорност на дадена отговорна за 
баланса страна по свой избор;

Or. en

Обосновка

– местната енергийна общност трябва да бъде отговорна за баланса страна (като 
другите участници на пазара).

Изменение 595
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват и когато е целесъобразно, 
може да сключват споразумения с 
оператор на разпределителна 
система, към който е свързана 
мрежата им, за експлоатация на 
мрежата на общността;

Or. en

Изменение 596
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) са защитени от пряка или 
непряка дискриминация и се 
подпомагат при пълното и 
ефективно упражняване на техните 
права;

Or. en

Обосновка

Недискриминационното третиране не е достатъчно, за да се гарантира, че 
активните крайни клиенти могат да се развиват успешно в ЕС. Затова е необходимо 
да се въведе задължение за държавите членки активно да подкрепят активните 
клиенти с регулаторна, административна и, когато е възможно, с финансова 
подкрепа, както и да гарантират недискриминация – в пряката и непряката ѝ форма.

Изменение 597
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат 
справедливи, пропорционални и 
прозрачни процедури и отразяващи 
разходите такси;

г) поне 51% от местата в съвета 
на директорите или управителните 
органи на общността са запазени за 
местни членове, т.е. за 
представители на местни публични и 
частни социално-икономически 
интереси или за граждани, имащи 
пряк интерес от дейността на 
общността и нейните въздействия.

Or. en

Изменение 598
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и отразяващи разходите такси;

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и отразяващи разходите такси, 
включително разходите на 
електроенергийната система, към 
която остават свързани;

Or. en

Изменение 599
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и отразяващи разходите такси;

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и отразяващи разходите такси, при 
спазване на евентуални схеми за 
изравняване на тарифите;
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Or. fr

Изменение 600
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни
процедури и отразяващи разходите
такси;

г) към тях не се прилагат
дискриминационни, несправедливи, 
непропорционални и непрозрачни
процедури или такси, които не 
отразяват разходите;

Or. en

Обосновка

С цел подобряване на съгласуваността с други промени в член 16, параграф 1.

Изменение 601
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат 
справедливи, пропорционални и 
прозрачни процедури и отразяващи 
разходите такси;

г) следва да допринасят по 
отразяващ разходите и справедлив 
начин за таксите за достъп и 
свързаните с политиката разходи.

Or. en

Изменение 602
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и отразяващи разходите такси;

г) към тях се прилагат справедливи, 
пропорционални и прозрачни процедури 
и такси.

Or. en

Изменение 603
Патриция Тоя

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) потребителите, които не 
могат да разположат съоръженията 
в своята сграда след измервателния 
уред, може да се възползват от схема 
за виртуално нетно отчитане, като 
притежават или наемат, или 
сключат дългосрочни договори със 
съоръжения, които се намират в 
рамките на определен радиус. 
Клиентите притежават или се 
абонират за част от проекта;

Клиентите могат:

i) да заплащат на предприемача за 
своя дял от продукцията (напр. 
фиксирана цена за киловатчас на 
месец или фиксирано плащане на 
наем, увеличаващи се с инфлацията). 
Клиентът също така може да 
предплати на предприемача за цялата 
очаквана продукция от частта на 
клиента от проекта; или

ii) да направи авансово плащане, за да 
закупи част от инсталацията (напр. 
панел или серия от панели от 
слънчева фотоволтаична 
инсталация). Електроенергията от 
проекта се доставя на местната 
комунална инфраструктура. След 
това комуналната инфраструктура 
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кредитира всеки клиент за неговия 
дял от произведената 
електроенергия. Клиентът заплаща 
обичайната си фактура на 
комуналната инфраструктура, 
намалена с кредита.

Or. en

Обосновка

Този модел „притежаван дистанционно“ е много успешен в САЩ при модела 
„Слънчева енергия на общността“ в редица щати (Масачузетс, Минесота, 
Колорадо,...).

Изменение 604
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем виртуални или 
физически мрежи на общността и 
самостоятелно да ги управляват и 
може да сключват споразумения с 
оператор на разпределителна 
система, към който е свързана 
мрежата им, за експлоатация на 
мрежата на общността.

Or. en

Обосновка

Основната цел на член 16 не е за това енергийните общности да изграждат или да 
участват в експлоатацията на разпределителна система. Тази разпоредба се 
премести от буква а) в последната буква. Чрез член 16 има също и възможност 
инициативите на общностите да изграждат микро мрежи. С изменението се 
осигурява яснота и се предотвратява използването на ЕС от местните енергийни 
общности за опити за превземане на мрежата. Правилата за собствеността и 
експлоатацията на мрежата се определят на национално равнище.
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Изменение 605
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) инсталираните от общността 
мощности за енергия от възобновяеми 
източници за електропроизводство, 
отопление, охлаждане и транспорт 
не надхвърлят средно 5 MW за година 
през предходните 5 години.

Or. en

Изменение 606
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) извършват дейност на пазара 
при равнопоставени условия, без да 
нарушават конкуренцията, и 
сключват споразумение с отговорна за 
баланса страна;

Or. en

Изменение 607
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Ойген Фройнд, Дан Ника

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) участват в адекватна степен в 
разходите на електроенергийната 
система, с която остават свързани.
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Or. en

Изменение 608
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
благоприятна регулаторна рамка, която 
гарантира, че:

2. Държавите членки може да
предоставят благоприятна регулаторна 
рамка относно следните аспекти на 
местните енергийни общности:

Or. en

Изменение 609
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
благоприятна регулаторна рамка,
която гарантира, че:

2. Държавите членки гарантират, 
че:

Or. en

Изменение 610
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
благоприятна регулаторна рамка,
която гарантира, че:

2. Държавите членки гарантират, 
че:
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Or. en

Обосновка

Когато настоящата директива съдържа достатъчно ясни и прецизни разпоредби, 
предвиждащи права и задължения за потребителите, участващи в енергийни 
общности, изискването за приемане на общи подзаконови актове ще създаде 
допълнителна тежест за държавите членки. Благоприятни рамки следва да се 
приемат само когато е необходимо.

Изменение 611
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
благоприятна регулаторна рамка,
която гарантира, че:

2. Държавите членки гарантират, 
че:

Or. en

Изменение 612
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
благоприятна регулаторна рамка, която 
гарантира, че:

2. Държавите членки може да
предоставят благоприятна регулаторна 
рамка, която гарантира, че:

Or. en

Изменение 613
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква -а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) условията за създаване, 
експлоатиране и прекратяване на 
местни енергийни мрежи са добре 
определени;

Or. en

Изменение 614
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) крайните битови и небитови 
клиенти имат право да стават 
членове в предприятие на енергийни 
общности и всички пречки за 
тяхното участие са премахнати. На 
публичните електроенергийни 
предприятия и МСП крайни клиенти 
може да се позволи да стават членове 
в местна енергийна общност, при 
условие че за МСП тяхното участие 
не представлява основната им 
стопанска дейност;

Or. en

Обосновка

Формулировката е необходима, за да се уточни, че участието в енергийни общности е 
израз на правото на избор на потребителя, както и да се гарантира, че 
потребителите в целия ЕС имат възможност да участват в енергийна общност. 
Основната цел следва да е насърчаване на участието на гражданите, както и на 
местните и регионалните власти в енергийни общности – не само създаването на 
общности от големи търговски интереси. Необходимо е да се поставят известни 
ограничения на това как могат да се създават енергийни общности.

Изменение 615
Франсоаз Гростет
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) създават се условия и 
стандарти за местни енергийни 
общности с мрежи, за да се запази 
ефикасно планиране на мрежите. 
Тези условия и стандарти 
гарантират също така, че клиентите 
и членовете в местната енергийна 
общност получават същото качество 
и стандарт на мрежовите услуги, с 
които разполагат клиентите извън 
такава общност;

Or. en

Изменение 616
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Патриция Тоя, Зигмантас Балчитис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) крайните битови и небитови 
клиенти имат право доброволно да 
участват в местна енергийна 
общност. На МСП крайни клиенти 
може да се позволи да стават членове 
в местна енергийна общност, при 
условие че това участие не 
представлява основната им 
стопанска дейност;

Or. en

Изменение 617
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, 
Хосе Бланко Лопес
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) крайните клиенти, които са 
уязвими или енергийно бедни, могат 
да участват в местна енергийна 
общност, ако желаят това;

Or. en

Изменение 618
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) крайните потребители имат 
право да участват в местна 
енергийна общност;

Or. en

Обосновка

Формулировката е необходима, за да се уточни, че участието в местни енергийни 
общности е израз на правото на избор на потребителя, както и да се гарантира, че 
потребителите в целия ЕС имат възможност да участват в местна енергийна 
общност.

Изменение 619
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) крайните потребители имат 
право да участват в местна 
енергийна общност;
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че участието в местни енергийни общности е израз на 
правото на избор на потребителя, както и да се гарантира, че потребителите в 
целия ЕС имат възможност да участват в местна енергийна общност.

Изменение 620
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) всички крайни потребители 
имат право да участват в местна 
енергийна общност;

Or. en

Изменение 621
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) външни инвеститори или 
частни електроенергийни 
предприятия може да стават 
акционери или членове на 
предприятие на енергийна общност 
само при условие че: (1) не 
контролират или ръководят 
предприятието на енергийната 
общност; (2) тяхното членство или 
дял от инвестициите не им дава 
право на повече от един глас; и (3) 
тяхното членство или дял от 
инвестициите не им дава право на по-
високи или преференциални печалби в 
сравнение с другите членове, в 
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съответствие с принципа на 
взаимност;

Or. en

Обосновка

Енергийните общности следва да са независими от външни интереси, включително 
инвестиционни фондове и големи енергийни дружества. Като такива, са необходими 
параметри за участието в енергийни общности, за да се гарантира, че те не служат 
като средство за други предприятия да печелят конкурентно предимство спрямо 
други подобно поставени участници.

Изменение 622
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) крайните клиенти имат 
достъп до информация относно 
техните права, свързани с участието 
им в местна енергийна общност, 
включително по-специално как да 
упражняват правата си и как да 
имат достъп до механизми за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, в т.ч. чрез единната точка за 
контакт, предвидена в член 25;

Or. en

Изменение 623
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) акционерите или членовете на б) акционерите или членовете на 
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местната енергийна общност не губят 
правата си на битови клиенти или
активни клиенти;

местната енергийна общност имат 
същите права като битовите клиенти 
или активните клиенти;

Or. en

Изменение 624
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) акционерите или членовете имат 
право да напускат местната енергийна 
общност; в такъв случай се прилага 
член 12;

в) ползвателите на системата,
акционерите или членовете имат право 
да напускат местната енергийна 
общност; в такъв случай се прилага 
член 12;

Or. en

Изменение 625
Тереза Грифин, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис, 
Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Петър Курумбашев, Флавио Дзанонато, 
Зигмантас Балчитис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) крайните битови клиенти 
имат лесен достъп до информация, в 
т.ч. чрез единната точка за контакт, 
предвидена в член 25, относно 
техните права да участват в местна 
енергийна общност, включително как 
да упражняват правата си да се 
присъединяват към, участват в и 
напускат енергийната общност, и как 
да имат достъп до механизми за 
алтернативно разрешаване на 
спорове;
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Or. en

Изменение 626
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от местните енергийни 
общности, докато тези мощности 
могат да се смятат за малки 
децентрализирани или разпределени 
мощности;

г) разработват се специални 
процедури за получаване на 
разрешение и насоки съгласно член 8, 
параграф 3 по отношение на 
генериращи мощности, инсталирани от
общностите за енергия от 
възобновяеми източници, като 
подкатегория на местните енергийни 
общности, включително по-специално
мощности, които могат да се смятат за 
малки децентрализирани или 
разпределени мощности;

Or. en

Изменение 627
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от местните енергийни 
общности, докато тези мощности могат 
да се смятат за малки децентрализирани 
или разпределени мощности;

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от общностите за 
енергия от възобновяеми източници, 
като подкатегория на местните 
енергийни общности, докато тези 
мощности могат да се смятат за малки 
децентрализирани или разпределени 
мощности;

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба е особено приложима по отношение на общностите за енергия от 
възобновяеми източници, които са специално подразделение в рамките на местните 
енергийни общности. Съществува необходимост от засилване на съгласуваността 
между двата инструмента и осигуряване на по-голяма яснота.

Изменение 628
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от местните енергийни 
общности, докато тези мощности могат 
да се смятат за малки децентрализирани 
или разпределени мощности;

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от общностите за 
енергия от възобновяеми източници, 
като подкатегория на местните 
енергийни общности, докато тези 
мощности могат да се смятат за малки 
децентрализирани или разпределени 
мощности;

Or. en

Изменение 629
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от местните енергийни 
общности, докато тези мощности 
могат да се смятат за малки 
децентрализирани или разпределени 
мощности;

г) член 8, параграф 3 се прилага по 
отношение на генериращи мощности, 
инсталирани от общностите за 
енергия от възобновяеми източници, 
като подкатегория на 
предприятията на енергийни 
общности;

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба е особено приложима по отношение на общностите за енергия от 
възобновяеми източници, които са специално подразделение в рамките на 
предприятие на енергийна общност. Съществува необходимост от засилване на 
съгласуваността между двата инструмента и осигуряване на по-голяма яснота.

Изменение 630
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) са оправомощени да 
притежават, изграждат или 
отдават под наем мрежите на 
общността и самостоятелно да ги 
управляват;

Or. en

Изменение 631
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) държавите членки 
гарантират, че местните енергийни 
общности, включително по-
специално в периферните региони, 
като например островни райони, и в 
райони с малка гъстота на 
населението, имат право да 
изграждат, притежават или 
отдават под наем физически или 
виртуални мрежи на общността и да 
ги експлоатират;
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Or. en

Изменение 632
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разпоредбите на глава IV се 
прилагат към местните енергийни
общности, които извършват дейност 
като оператори на разпределителни 
мрежи;

д) държавите членки премахват 
всички пречки, които 
възпрепятстват предприятия на 
местните енергийни общности да 
станат оператори на 
разпределителни системи. Когато е 
приложимо, предприятията на 
енергийните общности и местните 
власти имат право на прозрачно, 
недискриминационно и справедливо 
третиране, когато е взето решение за 
връщане на разпределителната 
мрежа на общините; разпоредбите на 
глава IV се прилагат към предприятия 
на енергийните общности, които 
извършват дейност като оператори на 
разпределителни мрежи;

Or. en

Обосновка

Енергийната инфраструктура следва да се третира като общо благо. Когато 
общностите изразят своето желание да върнат подобна инфраструктура на 
местните власти, те не трябва да се сблъскват с пречки, които са прекомерно 
обременяващи, или с дискриминационно третиране.

Изменение 633
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разпоредбите на глава IV се д) разпоредбите на глава IV, както 
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прилагат към местните енергийни 
общности, които извършват дейност 
като оператори на разпределителни 
мрежи;

и други правила и нормативни актове, 
които се прилагат за операторите на 
разпределителни системи, се 
прилагат към местните енергийни 
общности, които извършват дейност 
като оператори на разпределителни 
мрежи;

Or. en

Изменение 634
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разпоредбите на глава IV се 
прилагат към местните енергийни 
общности, които извършват дейност 
като оператори на разпределителни 
мрежи;

д) в случай, че дадена местна 
енергийна общност извършва 
дейности на оператор на 
разпределителна система, в т.ч. на 
физическа общностна мрежа, се
прилагат разпоредбите на глава IV;

Or. en

Изменение 635
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е уместно, местната 
енергийна общност може да сключи
споразумение с оператор на 
разпределителна мрежа, към която 
нейната мрежа е свързана, относно 
експлоатацията на мрежата на местната 
енергийна общност;

е) когато е уместно, местната 
енергийна общност може да сключи
необходимите споразумения с 
оператор на разпределителна мрежа, 
към която нейната разпределителна
мрежа е свързана, относно 
експлоатацията на мрежата на местната 
енергийна общност;
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Or. en

Изменение 636
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е уместно, местната 
енергийна общност може да сключи
споразумение с оператор на 
разпределителна мрежа, към която 
нейната мрежа е свързана, относно 
експлоатацията на мрежата на местната 
енергийна общност;

е) когато е уместно, местната 
енергийна общност може да сключи
необходимите споразумения с 
оператор на разпределителна мрежа, 
към която нейната мрежа е свързана, 
относно експлоатацията на мрежата на 
местната енергийна общност;

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури правна яснота и съгласуваност с други промени в член 16, 
параграф 1, включително с цел да се предвиди параграф по отношение на мрежите на 
общностите. Освен това са необходими разпоредби, за да се предостави на местните 
енергийни общности право да участват в, да изграждат, притежават или отдават 
под наем физически или виртуални мрежи на общността, тъй като повечето 
държави членки понастоящем забраняват такива дейности или липсва интерес от 
страна на установените оператори на разпределителни системи да си сътрудничат с 
местни енергийни общности при създаването на такива мрежи.

Изменение 637
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е уместно, на
ползвателите на системата, които не са 
акционери или членове на местната 
енергийна общност, свързани към 
експлоатираната от местната енергийна 
общност разпределителна мрежа, се 
начисляват справедливи и отразяващи 

ж) когато е уместно, ползвателите 
на системата, които не са акционери или 
членове на местната енергийна 
общност, свързани към експлоатираната 
от местната енергийна общност 
разпределителна мрежа, изградена и 
експлоатирана съгласно [нова точка], 
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разходите такси за достъп. Ако тези 
ползватели на системата и 
местните енергийни общности не 
могат да постигнат споразумение 
относно таксите за достъп, и двете 
страни могат да изискат от 
регулаторния орган да определи 
равнището на таксите за достъп в 
съответно решение;

подлежат съгласно буква д) на
справедливи и отразяващи разходите 
такси за достъп и други права на 
ползвателите на разпределителна 
система;

Or. en

Изменение 638
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е уместно, на 
ползвателите на системата, които не са 
акционери или членове на местната 
енергийна общност, свързани към 
експлоатираната от местната енергийна 
общност разпределителна мрежа, се 
начисляват справедливи и отразяващи 
разходите такси за достъп. Ако тези 
ползватели на системата и местните 
енергийни общности не могат да 
постигнат споразумение относно 
таксите за достъп, и двете страни могат 
да изискат от регулаторния орган да 
определи равнището на таксите за 
достъп в съответно решение;

ж) на ползвателите на системата, 
свързани към експлоатираната от 
местната енергийна общност 
разпределителна мрежа, се начисляват
недискриминационни, справедливи и 
отразяващи разходите такси за достъп. 
Ако тези ползватели на системата, 
които не са акционери или членове на 
местна енергийна общност, 
експлоатираща разпределителна 
мрежа, и местните енергийни общности 
не могат да постигнат споразумение 
относно таксите за достъп, и двете 
страни могат да изискат от 
регулаторния орган да определи 
равнището на таксите за достъп в 
съответно решение;

Or. en

Изменение 639
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е уместно, на 
ползвателите на системата, които не са 
акционери или членове на местната 
енергийна общност, свързани към 
експлоатираната от местната 
енергийна общност разпределителна
мрежа, се начисляват справедливи и 
отразяващи разходите такси за достъп. 
Ако тези ползватели на системата и 
местните енергийни общности не могат 
да постигнат споразумение относно 
таксите за достъп, и двете страни могат 
да изискат от регулаторния орган да 
определи равнището на таксите за 
достъп в съответно решение;

ж) когато е уместно, на 
ползвателите на системата, които не са 
акционери или членове на местната 
енергийна общност, отговаряща за 
общностната мрежа, свързана към 
разпределителната мрежа, се 
начисляват справедливи, 
недискриминационни и отразяващи 
разходите такси за достъп. Ако тези 
ползватели на системата и местните 
енергийни общности не могат да 
постигнат споразумение относно 
таксите за достъп, и двете страни могат 
да изискат от регулаторния орган да 
определи равнището на таксите за 
достъп в съответно решение;

Or. en

Изменение 640
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато е уместно, на местните 
енергийни общности се начисляват 
подходящи такси за достъп в точките на 
присъединяване между мрежата на 
общността и разпределителната мрежа 
извън енергийната общност. Подобни 
такси за достъп в съответствие с 
член 59, параграф 8 отчитат
поотделно електроенергията, 
подадена в разпределителната 
мрежа, и електроенергията, получена 
от разпределителната мрежа извън 
местната енергийна общност.

з) когато е уместно, на
предприятията на енергийните
общности се начисляват подходящи 
такси за достъп в точките на 
присъединяване между мрежата на 
общността и разпределителната мрежа 
извън енергийната общност. Подобни 
такси за достъп отразяват както 
разходите, така и ползите на 
общностната мрежа за 
разпределителната мрежа въз основа 
на прозрачен анализ на разходите и 
ползите, изготвен от регулаторния 
орган в съответствие с член 59, 
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параграф 8.

Or. en

Обосновка

Energy communities will need to contribute fairly to costs that they are responsible for 
imposing on the system. However, taking into account that energy communities represent an 
opportunity to provide services to the distribution network that may realise cost savings to the 
distribution system operator, benefits should also be factored into the charges that are 
assessed to community networks and their participants. This will help establish a reliable 
investment framework that rewards active customers, protects non-active customers, and 
ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid in the long-term.

Изменение 641
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато е уместно, на местните 
енергийни общности се начисляват 
подходящи такси за достъп в точките на 
присъединяване между мрежата на 
общността и разпределителната
мрежа извън енергийната общност. 
Подобни такси за достъп в съответствие 
с член 59, параграф 8 отчитат поотделно 
електроенергията, подадена в 
разпределителната мрежа, и 
електроенергията, получена от 
разпределителната мрежа извън
местната енергийна общност.

з) когато е уместно, на местните 
енергийни общности се начисляват 
подходящи такси за достъп в точките на 
присъединяване между мрежата на 
общността и общата разпределителна
мрежа. Подобни такси за достъп в 
съответствие с член 59, параграф 8 
отчитат поотделно електроенергията, 
подадена в разпределителната мрежа, и 
електроенергията, получена от 
разпределителната мрежа извън
общностната мрежа.

Or. en

Изменение 642
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква за (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за) държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават достъпа до пазара, 
третирането и процедурите и 
таксите, начислявани на местните 
енергийни общности, въздействието 
на местните енергийни общности 
върху конкуренцията и 
оправомощаването и защитата на 
потребителите, както и ползите за 
местните общности, включително 
техния принос за облекчаване на 
енергийната бедност. Те докладват 
ежегодно на Комисията и когато е 
уместно, на националните органи за 
защита на конкуренцията, съгласно 
член 59, параграф 1, буква н).

Or. en

Обосновка

За да работят регулаторните рамки за местните енергийни общности, прилагането 
им трябва да може да бъде налагано и да разчита на институционална подкрепа. 
Дейностите, които местните енергийни общности предприемат, обаче са 
разнообразни и те се сблъскват със значителни регулаторни и пазарни пречки, които 
не се разбират добре или не се признават от националните регулаторни органи. 
Следователно е необходимо националните регулаторни органи да наблюдават 
разпоредбите за местните енергийни общности успоредно с развитието на местните 
пазари.

Изменение 643
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) мрежите на общностите се 
третират при равни условия с други 
ресурси, когато операторите на 
разпределителни системи определят 
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и предоставят услуги и пазарни 
продукти съгласно член 31, параграф 5 
и член 32, параграф 1. 

Or. en

Изменение 644
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите член чрез своите 
национални регулаторни органи:

а) гарантират, че местните 
енергийни общности се ползват с 
неограничен достъп до пазара; б) 
периодично правят преглед на 
третирането, процедурите и 
таксите, начислявани на местните 
енергийни общности и премахват 
необоснованите пречки или 
ограничения пред тяхното развитие; 
в) оценяват въздействието на 
местните енергийни общности върху 
пазарите на енергия, върху 
постигането на целите на 
политиката в областта на околната 
среда и върху социално-
икономическото развитие на 
местните общности, включително 
техния принос за постигането на 
енергийна ефективност и облекчаване 
на енергийната бедност. Те 
докладват ежегодно на Комисията и 
когато се установят ограничения на 
конкуренцията, на националните 
органи за защита на конкуренцията, 
съгласно член 59, параграф 1.

Or. en



AM\1135603BG.docx 187/191 PE609.627v02-00

BG

Обосновка

The activities that LECs undertake are diverse, and they face significant regulatory and 
market barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
The package must propose monitoring duties for regulators, in view of facilitating the 
implementation and enforcement of EU rules on market access and a level playing field for 
energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure competition, and 
guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. Further, regulatory 
authorities should be required to alert national competition watchdogs of possible violations 
of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Изменение 645
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е необходимо, 
държавите членки предоставят 
благоприятна рамка, която 
гарантира, че параграфи 1 и 2 са 
влезли в действие.

Or. en

Обосновка

Някои от посочените в член 16 права и задължения за местните енергийни общности 
ще имат правно действие без каквито и да е допълнителни действия от страна на 
държавите членки. За ефективното прилагане на някои от тези права и задължения 
обаче те ще трябва да бъдат доразработени в национални регулаторни рамки.

Изменение 646
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е необходимо, 
държавите членки предоставят 
благоприятна рамка, която 
гарантира, че параграфи 1 и 2 са 
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влезли в действие.

Or. en

Обосновка

Някои от посочените в член 16 права и задължения за местните енергийни общности 
ще имат правно действие без каквито и да е допълнителни действия от страна на 
държавите членки. За ефективното прилагане на някои от тези права и задължения 
обаче те ще трябва да бъдат доразработени в национални регулаторни рамки.

Изменение 647
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки може да 
ограничат размера на местните 
енергийни общности поради 
технически и икономически причини.

Or. en

Изменение 648
Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
гарантират, че на крайните клиенти 
и на предприятията на енергийни 
общности е дадена възможност да 
упражняват правата си и те не са 
предмет на административна, 
търговска или техническа практика, 
която може да накърни правата или 
финансовото им състояние, 
наблюдават достъпа до пазара, 
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третирането и процедурите и 
таксите, налагани на предприятията 
на енергийните общности, тяхното 
въздействие върху конкуренцията и 
оправомощаването и защитата на 
потребителите, ползите на 
местните общности, в т.ч. техния 
принос за облекчаване на енергийната 
бедност. Те докладват ежегодно на 
Комисията и когато е уместно, на 
националните органи за защита на 
конкуренцията, съгласно член 59, 
параграф 1, буква н).

Or. en

Обосновка

For enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to work, they need 
to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities that energy 
communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market barriers 
that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. Therefore, there 
is a need for national regulators to monitor provisions on energy communities undertakings 
as national markets develop. The package must propose monitoring duties for regulators, in 
view of facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a 
level playing field for energy communities. Such activities will help prevent discrimination, 
ensure competition, and guarantee respect for consumer rights – both active and non-active –
generally. The Directive should also foresee a reporting obligation, in view of facilitating the 
Commission’s task to oversee the implementation of the provisions on energy communities. 
Likewise, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs 
of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Изменение 649
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки чрез своите 
национални регулаторни органи 
наблюдават достъпа до пазара, 
третирането и процедурите и 
таксите, начислявани на местните 
енергийни общности, въздействието 
на местните енергийни общности 
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върху конкуренцията и 
оправомощаването и защитата на 
потребителите, както и ползите за 
местните общности, включително 
техния принос за облекчаване на 
енергийната бедност. Те докладват 
ежегодно на Комисията и когато е 
уместно, на националните органи за 
защита на конкуренцията, съгласно 
член 59, параграф 1, буква н).

Or. en

Изменение 650
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки, които 
решат да прилагат настоящия член: 
а) може да регулират достъпа до 
общностната мрежа за потребители 
и производители, които не са членове 
на местната енергийна общност; б) 
може да регулират техническите и 
икономическите условия за 
доставката на електроенергия извън 
местната енергийна общност и 
електроенергията, която тя подава в 
мрежата.

Or. en

Изменение 651
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 16a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
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Държавите членки гарантират, че 
местните енергийни общности 
действат при равнопоставеност с 
другите участници на пазара.

Or. en
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