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Изменение 199
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на Агенцията по отношение на 
регионалните оперативни центрове

Задачи на Агенцията по отношение на 
регионалните координационни
центрове

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да осигури съгласуваност с други текстове от 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Изменение 200
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и 
анализира резултатите на 
регионалните оперативни центрове, 
като взема предвид докладите, 
предвидени в [член 43, параграф 4 от 
преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2].

заличава се

Or. en
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Изменение 201
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и 
анализира резултатите на регионалните 
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи, наблюдава и 
анализира резултатите на регионалните 
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].
Агенцията или подкомитетът на 
Съвета на регулаторите, посочен в 
член 7, издава препоръки или, когато 
това е целесъобразно, решения с цел 
да гарантира, че регионалните 
оперативни центрове изпълняват 
задълженията си по силата на 
настоящия регламент и 
съответното законодателство на 
Съюза, по-специално по отношение на 
въздействието им върху пазарната 
интеграция, както и върху 
недискриминацията, ефективната 
конкуренция и ефективното 
функциониране на пазара.

Or. en

Обосновка

Предвид нарастващата взаимна свързаност на пазарите, на Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) следва да бъдат 
предоставени правомощия за упражняване на по-строг надзор на трансграничната 
дейност на пазара, включително на задачите на регионалните оперативни центрове. 
ACER е в по-добра позиция да осъществява надзор върху регионалните оперативни 
центрове от ЕМОПС, тъй като ЕМОПС за електроенергия се състои от оператори 
на преносна система, действащи като естествени монополи, които от своя страна 
следва да подлежат на регулаторен надзор. Ето защо ACER следва да разполага с 
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подходящ мандат, включително за издаване на задължителни решения в случай на 
неизпълнение.

Изменение 202
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 
резултатите на регионалните 
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 
резултатите на регионалните 
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в член 
43, параграф 4 от Регламент (ЕС) .../...  
[преработения Регламент относно
електроенергията, предложен с COD 
(2016) 0379]. Агенцията гарантира, че 
регионалните оперативни центрове 
изпълняват своите задължения по 
силата на Регламент (EС) .../... 
[преработения Регламент относно 
електроенергията, предложен с COD 
(2016) 0379], мрежовите кодекси, 
приети съгласно членове 54 и 55 от 
него, и приетите насоки.

Or. en

Изменение 203
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 
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резултатите на регионалните
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

резултатите на регионалните
координационни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да осигури съгласуваност с други текстове от 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Изменение 204
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 
резултатите на регионалните
оперативни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

1. Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и с ЕМОПС за 
електроенергия, наблюдава и анализира 
резултатите на регионалните
координационни центрове, като взема 
предвид докладите, предвидени в 
[член 43, параграф 4 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2].

Or. en

Изменение 205
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията докладва ежегодно 
на Комисията резултатите от 
дейността си по наблюдение, 
предвидена в параграф 1.

Or. en

Обосновка

На ACER следва да бъдат предоставени правомощия за упражняване на по-строг 
надзор на трансграничната дейност на пазара, включително на задачите на 
регионалните оперативни центрове.

Изменение 206
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За ефективното и 
своевременно изпълнение на задачите, 
посочени в параграф 1, Агенцията по-
специално:

2. Агенцията или подкомитета 
на Съвета на регулаторите, посочен в 
член 7, по-специално:

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложените изменения в член 7.

Изменение 207
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взема решение относно 
конфигурацията на регионите във 
връзка с функционирането на 
системата в съответствие с член 33, 
параграф 1 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

заличава се

Or. es

Изменение 208
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взема решение относно 
конфигурацията на регионите във 
връзка с функционирането на 
системата в съответствие с член 33, 
параграф 1 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

заличава се

Or. en

Изменение 209
Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взема решение относно 
конфигурацията на регионите във 
връзка с функционирането на системата 
в съответствие с член 33, параграф 1 от 
[преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 

а) след като изслуша 
обвързващото становище на 
държавите членки, взема решение 
относно конфигурацията на регионите 
във връзка с функционирането на 
системата в съответствие с член 33, 
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COM(2016) 861/2]; параграф 1 от [преработения Регламент 
за електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2];

Or. it

Обосновка

Определя се като уместно държавите членки да могат да изготвят обвързващо 
становище, като се избягва възлагането на изключителни правомощия за вземане на 
решения на Комисията в тази област.

Изменение 210
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) издава насоки и препоръки за 
изготвяне на устав и процедурен 
правилник, посочени в [член 32, 
параграф 2 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] с оглед 
на насърчаване на тяхната 
стабилност и сближаване;

Or. en

Обосновка

Тъй като обхватът на регионалните оперативни центрове значително надхвърля 
националния обхват на националните регулаторни органи, ACER следва да отговаря 
за издаването на насоки за устав и процедурен правилник, одобряването на устава и 
процедурния правилник, процедурата за съвместно вземане на решения и рамката за 
сътрудничество и координация между регионалните оперативни центрове, тъй като 
те ще окажат осезаемо въздействие върху съгласуваността и оперативната 
съвместимост между регионалните оперативни центрове и имат съществено 
значение извън съответния регион.
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Изменение 211
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) одобрява устава и процедурния 
правилник, посочени в член 32, 
параграф 2 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2;

Or. en

Обосновка

Тъй като обхватът на регионалните оперативни центрове значително надхвърля 
националния обхват на националните регулаторни органи, ACER следва да отговаря 
за издаването на насоки за устав и процедурен правилник, одобряването на устава и 
процедурния правилник, процедурата за съвместно вземане на решения и рамката за 
сътрудничество и координация между регионалните оперативни центрове, тъй като 
те ще окажат осезаемо въздействие върху съгласуваността и оперативната 
съвместимост между регионалните оперативни центрове и имат съществено 
значение извън съответния регион.

Изменение 212
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) одобрява процедурата за 
съвместно вземане на решения, 
посочена в член 35 от преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2;

Or. en
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Обосновка

Тъй като обхватът на регионалните оперативни центрове значително надхвърля 
националния обхват на националните регулаторни органи, ACER следва да отговаря 
за издаването на насоки за устав и процедурен правилник, одобряването на устава и 
процедурния правилник, процедурата за съвместно вземане на решения и рамката за 
сътрудничество и координация между регионалните оперативни центрове, тъй като 
те ще окажат осезаемо въздействие върху съгласуваността и оперативната 
съвместимост между регионалните оперативни центрове и имат съществено 
значение извън съответния регион.

Изменение 213
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) одобрява рамката за 
сътрудничество и координация 
между регионалните оперативни 
центрове в съответствие с член 35а 
(нов) от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2;

Or. en

Обосновка

Тъй като обхватът на регионалните оперативни центрове значително надхвърля 
националния обхват на националните регулаторни органи, ACER следва да отговаря 
за издаването на насоки за устав и процедурен правилник, одобряването на устава и 
процедурния правилник, процедурата за съвместно вземане на решения и рамката за 
сътрудничество и координация между регионалните оперативни центрове, тъй като 
те ще окажат осезаемо въздействие върху съгласуваността и оперативната 
съвместимост между регионалните оперативни центрове и имат съществено 
значение извън съответния регион.

Изменение 214
Павел Теличка
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изисква информация от 
регионалните оперативни центрове, 
когато е целесъобразно, в съответствие 
с член 43 от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2];

б) изисква информация от 
регионалните координационни
центрове, когато е целесъобразно, в 
съответствие с член 43 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

Or. en

Изменение 215
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изисква информация от 
регионалните оперативни центрове, 
когато е целесъобразно, в съответствие 
с член 43 от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2];

б) изисква информация от 
регионалните координационни
центрове, когато е целесъобразно, в 
съответствие с член 43 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да осигури съгласуваност с други текстове от 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Изменение 216
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изготвя становища и препоръки, г) изготвя становища и препоръки, 
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адресирани до регионалните
оперативни центрове.

адресирани до регионалните
координационни центрове.

Or. en

Изменение 217
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изготвя становища и препоръки, 
адресирани до регионалните
оперативни центрове.

г) изготвя становища и препоръки, 
адресирани до регионалните
координационни центрове.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да осигури съгласуваност с други текстове от 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“.

Изменение 218
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията одобрява и изменя, 
когато е необходимо,

1. Агенцията одобрява и прави 
искане за изменение, когато е 
необходимо,

Or. en

Изменение 219
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE



PE610.755v01-00 14/136 AM\1134796BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предложенията относно 
методиките и изчисленията, свързани с 
европейската оценка на адекватността 
на ресурсите в съответствие с член 19, 
параграфи 2, 3 и 5 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

а) предложенията относно 
методиките и изчисленията, свързани с 
европейската оценка на адекватността 
на ресурсите в съответствие с член 19, 
параграфи 2, 3 и 5 от [преработения 
Регламен т за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2], както 
и резултатите от европейската 
оценка на адекватността на 
ресурсите в съответствие с член 19, 
параграф 6 от [преработения 
Регламент за електроенергията;

Or. en

Обосновка

Член 19, параграф 6 от [преработения Регламент за електроенергията] предвижда, 
че Агенцията одобрява и резултатите от европейската оценка на адекватността на 
ресурсите. Тази разпоредба следва да бъде включена повторно в настоящия 
регламент.

Изменение 220
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предложенията относно 
методиките и изчисленията, свързани с
европейската оценка на адекватността 
на ресурсите в съответствие с член 19, 
параграфи 2, 3 и 5 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2];

а) предложенията относно 
методиките, свързани с оценката на 
адекватността на ресурсите в 
съответствие с член 19, параграфи 2 и 5 
от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2].

Or. en
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Изменение 221
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията одобрява и изменя, 
когато е необходимо, методиките

2. След консултация със 
съответните заинтересовани страни
Агенцията одобрява и изменя, когато е 
необходимо, методиките

Or. en

Изменение 222
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията одобрява и изменя, 
когато е необходимо, методиките

2. Агенцията одобрява и прави 
искане за изменение, когато е 
необходимо, на методиките

Or. en

Изменение 223
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като взема предвид 
резултатите от европейската оценка 
на адекватността на ресурсите, 
както и другите приложими 
регламенти, Агенцията изготвя 
общоевропейски насоки за решения 
във връзка с начините за 
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предотвратяване и справяне с 
кризисни ситуации, определяне както 
на пазарни, така и на непазарни 
мерки, както и на принципи за схеми 
за обезщетение и принципи за 
идентифициране на защитени 
клиенти. Компетентните органи на 
държавите членки вземат изцяло 
предвид тези насоки при изготвянето 
на своите плановете за готовност за 
справяне с рискове. Агенцията 
преразглежда и при необходимост 
актуализира тези решения на всеки 
три години, освен ако 
обстоятелствата не изискват по-
чести актуализации.

Or. en

Обосновка

Тази промяна е в съответствие с промяната, предложена от групата Verts, в 
Регламента относно готовността за справяне с рискове. Общите решения във връзка 
с начините за справяне с кризи следва да бъдат от полза при изготвянето на 
националните планове. Те биха осигурили съгласуваност между плановете и биха 
улеснили постигането на съгласие между държавите членки при договарянето на 
регионалната част от техните планове.

Изменение 224
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изпълнява задълженията, 
определени в членове 5, 11, 12 и 13 от 
Регламент (ЕС) № 347/2013.

в) изпълнява задълженията, 
определени в членове 3, 5, 11, 12 и 13 от 
Регламент (ЕС) № 347/2013.

Or. en

Изменение 225
Франсоаз Гростет
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички становища и препоръки, 
приети от Агенцията в изпълнение на 
Регламент 347/2013 относно указания 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура, следва да бъдат 
приети в съответствие с 
процедурата по член 23, параграф 5. 

Or. en

Обосновка

Всички становища и препоръки, приети от Агенцията в съответствие с разпоредбите 
на Регламент 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура, следва да бъдат приети в съответствие с редовната процедура за 
вземане на решения от ACER. Това изменение е наложително по причини, свързани с 
вътрешната логика на текста.

Изменение 226
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички становища и препоръки, 
приети от Агенцията в изпълнение на 
Регламент 347/2013 относно указания 
за трансевропейската енергийна 
инфраструктура, следва да бъдат 
приети в съответствие с 
процедурата по член 23, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Това е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста или поради 
това, че измененията са неразделно свързани с други допустими изменения.
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Изменение 227
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед осъществяване на ефективно 
наблюдение на интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия на 
едро, Агенцията, в тясно 
сътрудничество с регулаторните органи 
и другите национални органи,

С оглед осъществяване на ефективно 
наблюдение на интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия на 
едро, Агенцията, в тясно 
сътрудничество с националните
регулаторните органи и другите органи:

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да формулира по-подробно конкретните задачи 
на Агенцията по силата на Регламент (EС) 1227/2011, за да осигури съгласуваност и 
яснота.

Изменение 228
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, събира данни и регистрира 
участниците на пазара в съответствие с 
членове 7 – 9 от Регламент (ЕС) 
№ 1227/201137;

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, включително регионалните 
пазари в реално време, събира данни и 
регистрира участниците на пазара в 
съответствие с членове 7 – 9 от 
Регламент (ЕС) № 1227/201137;

__________________ __________________

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
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8.12.2011 г., стр. 1 – 16). 8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

Or. en

Обосновка

Предвид тенденцията за взаимна свързаност и регионализация на пазарите, е налице 
сериозно основание за увеличаване на правомощията на ACER за наблюдение на 
регионалните пазари по силата на Регламента относно интегритета и 
прозрачността на енергийния пазар. Разширяването на обхвата на компетентност 
на ACER с включване на функционирането в реално време на регионалния пазар, няма 
да промени съществено нейните текущи правомощия, но ще ги направи по-ефективни 
и надеждни.

Изменение 229
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, събира данни и регистрира
участниците на пазара в съответствие с 
членове 7 – 9 от Регламент (ЕС) 
№ 1227/201137;

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, събира и споделя данни и
създава Европейски регистър на
участниците на пазара в съответствие с 
членове 7 – 12 от Регламент (ЕС) 
№ 1227/201137;

__________________ __________________

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да формулира по-подробно конкретните задачи 
на Агенцията по силата на Регламент (EС) 1227/2011, за да осигури съгласуваност и 
яснота.
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Изменение 230
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, събира данни и регистрира 
участниците на пазара в съответствие с 
членове 7 – 9 от Регламент (ЕС) 
№ 1227/201137;

а) наблюдава пазарите за търговия 
на едро, събира и споделя данни и 
регистрира участниците на пазара в 
съответствие с членове 7 – 12 от 
Регламент (ЕС) № 1227/201137;

__________________ __________________

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

37 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1 – 16).

Or. en

Обосновка

Съгласно член 13 от Регламент 1227/2011 правомощието за налагане на забрани за 
нарушения на пазара се предоставя на националните регулаторни органи, с които 
Агенцията обменя информация по силата на член 10 от Регламент 1227/2011.

Изменение 231
Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При обстоятелства, ясно определени 
от Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от 
[преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2] и член 23 от 
Регламент (ЕО) № 715/2009 по 

заличава се
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въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да 
бъде натоварена с допълнителни 
задачи, като се спазват 
ограниченията за прехвърляне на 
изпълнителни правомощия на 
агенциите на Съюза.

Or. it

Обосновка

Счита се, че възлагането на допълнителни задачи на Агенцията надхвърля принципа 
на субсидиарност.

Изменение 232
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи, като 
се спазват ограниченията за 
прехвърляне на изпълнителни 
правомощия на агенциите на Съюза.

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи, като 
се спазват ограниченията за 
прехвърляне на изпълнителни 
правомощия на агенциите на Съюза.
Комисията може да даде обяснение 
доколко предвидените нови 
компетенции са в съответствие с 
доктрината по делото „Мерони“ и 
актуалната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 233
Вернер Ланген, Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи, като 
се спазват ограниченията за 
прехвърляне на изпълнителни 
правомощия на агенциите на Съюза.

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи, като 
се спазват ограниченията за 
прехвърляне на изпълнителни 
правомощия на агенциите на Съюза, 
които не включват правомощия за 
вземане на решения.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба разширява компетентностите на Комисията в посочената област и 
може да доведе до значително прехвърляне на компетентности от националните 
регулаторни органи към ACER. Нови правомощия за вземане на решения следва да се 
прехвърлят на ACER, само ако за това е получено одобрение от Европейския 
парламент и от Съвета по реда на обикновена законодателна процедура.

Изменение 234
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] и член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи,
като се спазват ограниченията за 
прехвърляне на изпълнителни 
правомощия на агенциите на Съюза.

При обстоятелства, ясно определени от 
Комисията в насоките, приети в 
съответствие с член 57 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] и член 
23 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и по 
въпроси, свързани с целта на 
създаването ѝ, Агенцията може да бъде 
натоварена с допълнителни задачи,
които не включват правомощия за 
вземане на решения.

Or. es

Изменение 235
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на задачите 
си, и по-специално в процеса на 
разработване на рамковите насоки в 
съответствие с член 55 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и 
в процеса на предлагане на изменения 
в мрежовите кодекси съгласно член 56 
от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2] или член 7 
от Регламент (ЕО) № 715/2009, 
Агенцията се консултира обстойно на 
ранен етап с участниците на пазара, 
операторите на преносни системи, 
потребителите, крайните ползватели, а 
когато това е уместно, и с органите по 
конкуренция, без да се засяга 
съответната им компетентност, по 

1. При изпълнението на задачите 
си, и по-специално в процеса на 
разработване на рамковите насоки в 
съответствие с член 55 от [преработения 
Регламент за електроенергията, 
предложен с COM(2016) 861/2] или член 
6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, както и 
в процеса на предлагане на изменения
в мрежовите кодекси съгласно член 56 
от [преработения Регламент за 
електроенергията, предложен с 
COM(2016) 861/2] или член 7 
от Регламент (ЕО) № 715/2009, 
Агенцията се консултира обстойно на 
ранен етап с участниците на пазара, 
операторите на преносни системи, 
потребителите, крайните ползватели, а 
когато това е уместно, и с органите по 
конкуренция, без да се засяга 
съответната им компетентност, по 
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открит и прозрачен начин, особено 
когато задачите ѝ засягат операторите 
на преносни системи.

открит и прозрачен начин, особено 
когато задачите ѝ засягат операторите 
на преносни системи. Агенцията 
гарантира, че малките участници на 
пазара участват при равни условия с 
другите заинтересовани страни в 
разработката, както и контрола на 
изпълнението, на правилата, които 
оказват влияние върху тяхната 
способност за участие на пазара.

Or. en

Обосновка

Самата ACER признава, че следва да се повиши ангажираността на потребителите и 
заинтересованите страни в процеса на вземане на решения относно правилата за 
енергийния пазар.

Изменение 236
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на заинтересованите 
страни се предоставя обективна, 
достоверна и леснодостъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от нейната 
дейност, ако това е целесъобразно.

Преди вземането на решенията, 
предвидени в настоящия регламент,
Агенцията информира страните по 
решението и определя срок за 
представяне на коментари от 
страните, като взема изцяло предвид 
неотложния характер на въпроса, 
сложността му и възможните 
последствия. Агенцията гарантира, че 
на обществеността и на 
заинтересованите страни се предоставя 
обективна, достоверна и леснодостъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от нейната 
дейност, ако това е целесъобразно.
Решенията, взети от Агенцията, 
трябва да са надлежно мотивирани, 
за да се осигури възможност за 
процедура за обжалване по същество.
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Or. en

Обосновка

Това изменение въвежда разпоредби относно процеса на вземане на решения от 
Агенцията, които са сходни с посочените във финансовите регламенти на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейския банков орган (ЕБО) и 
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). 
Тяхната цел е да се осигури, че решенията са обосновани и подлежат на съдебен
контрол. Те следва да са подробно описани в изчерпателния процедурен правилник, а 
изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 237
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Агенцията приема и публикува 
подходящ и пропорционален 
процедурен правилник относно всички 
задачи на Агенцията, посочени в глава 
І. По отношение на всички решения 
на Агенцията процедурният 
правилник установява най-малко 
стандартите, посочени в параграфи 1 
– 4, и осигурява прозрачност и разумен 
процес на вземане на решения, който 
гарантира спазването на основните 
процесуални права въз основа на 
принципите на правовата държава, 
по-специално правото на достъп до 
досиета и задължението за 
мотивиране. По отношение на всички 
останали задачи на Агенцията, 
посочени в глава І, процедурният 
правилник гарантира най-малко че са 
спазени основните процесуални права.

Or. en

Обосновка

Това изменение въвежда разпоредби относно процеса на вземане на решения на 
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Агенцията, които са сходни с посочените в учредителните регламенти на ESMA, ЕБО 
и EIOPA. Тяхната цел е да се осигури, че решенията са обосновани и подлежат на 
съдебен контрол. Те следва да са по-подробно застъпени в изчерпателния процедурен 
правилник.

Изменение 238
Вернер Ланген, Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а

Вземане на решения

1. Преди вземането на решенията, 
предвидени в настоящия регламент, 
Агенцията информира страните за 
решението и определя срок за 
представяне на коментари от 
страните, като взема изцяло предвид 
неотложния характер на въпроса, 
сложността му и възможните 
последствия.

2. Решенията, взети от Агенцията, 
трябва да са надлежно мотивирани, 
за да се осигури възможност за 
процедура за обжалване по същество.

3. Страните биват информирани 
относно правните средства за 
защита, с които разполагат по 
силата на настоящия регламент.

4. Агенцията приема и публикува 
подходящ и пропорционален 
процедурен правилник относно всички 
задачи на Агенцията, посочени в глава 
І. По отношение на всички решения 
на Агенцията, процедурният 
правилник установява най-малко 
стандартите, посочени в параграфи 1 
– 3, и осигурява прозрачност и разумен 
процес на вземане на решения, който 
гарантира спазването на основните 
процесуални права въз основа на 
принципите на правовата държава. 
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По отношение на всички останали 
задачи на Агенцията, посочени в глава 
І, процедурният правилник гарантира 
най-малко, че са спазени основните 
процесуални права.

Or. en

Обосновка

Това изменение въвежда разпоредби относно процеса на вземане на решения от 
Агенцията, които са съпоставими с посочените във финансовите регламенти на 
ESMA, ЕБО и EIOPA. Тяхната цел е да гарантира, че решенията са обосновани и 
подлежат на съдебен контрол.

Изменение 239
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Шабиер Бенито Силуага

Предложение за регламент
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а

Вземане на решения

Агенцията приема и публикува 
подходящ и пропорционален 
правилник за дейността относно 
всички задачи на Агенцията, посочени 
в глава І. По отношение на всички 
решения на Агенцията процедурният 
правилник осигурява прозрачност и 
разумен процес на вземане на решения, 
който гарантира спазването на 
основните процесуални права въз 
основа на принципите на правовата 
държава, по-специално правото на 
достъп до досие и задължението за 
мотивиране. По отношение на всички 
останали задачи на Агенцията, 
посочени в глава І, процедурният 
правилник гарантира най-малко, че са 
спазени основните процесуални права.

Or. en
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Обосновка

Това изменение въвежда разпоредби относно процеса на вземане на решения от 
Агенцията. Неговата цел е да гарантира, че решенията са обосновани и подлежат на 
съдебен контрол. Те следва да са по-подробно застъпени в изчерпателния процедурен 
правилник.

Изменение 240
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 
конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите, определени в 
[преработената Директива за 
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2] и в Директива 
2009/73/ЕО, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия
от възобновяеми енергийни 
източници, потенциалните пречки пред 
трансграничната търговия, държавната 
намеса, която не позволява на цените да 
отразяват действителния недостиг и 
постиженията на държавите членки в 
областта на сигурността на доставките 
на електроенергия въз основа на 
резултатите от европейската оценка на 
адекватността на ресурсите, посочена в 
член 19 от [преработения Регламент за 
електроенергията], по-специално като се 
вземе предвид последващата оценка, 

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 
конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите, определени в 
[преработената Директива за 
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2], в Директива 
2009/73/ЕО, в ЕО и в [преработената 
Директива 2009/28/EО, предложена с 
COM(2016) 767, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници, потенциалните пречки пред 
трансграничната търговия,
регулаторните пречки за новите и 
малките участници на пазара, 
включително енергийните общности,
държавната намеса, която не позволява 
на цените да отразяват действителния 
недостиг и постиженията на държавите 
членки в областта на сигурността на 
доставките на електроенергия въз 
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както е посочено в член 16 от 
[Регламента за готовността за справяне 
с рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

основа на резултатите от европейската 
оценка на адекватността на ресурсите, 
посочена в член 19 от [преработения 
Регламент за електроенергията], по-
специално като се вземе предвид 
последващата оценка, както е посочено 
в член 16 от [Регламента за готовността 
за справяне с рисковете, предложен с 
COM(2016) 862], както и 
съгласуваността на националните 
подходи за оценяване и разработване 
на мерки за справяне с проблемите, 
свързани с адекватността на 
ресурсите, включително въвеждането 
на механизми за финансиране на 
капацитета.

Or. en

Обосновка

Надзорът от страна на ЕС на адекватността/сигурността на ресурсите на 
доставка е недостатъчен. Понастоящем държавите членки имат право да 
възприемат едностранен подход за оценяване и разработване на мерки за справяне с 
проблемите, свързани с адекватността на ресурсите, включително въвеждането на 
колективно управление на права, които слабо отчитат енергийната ефективност в 
прогнозите за търсенето, и преносната способност на ресурсите от страната на 
потреблението, различни възобновяеми енергийни източници и междусистемни 
връзки. ACER следва има по-активно участие в надзора на оценките на 
адекватността.

Изменение 241
Мирослав Похе, Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад 
Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 
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конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите, определени в 
[преработената Директива за
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2] и в Директива 
2009/73/ЕО, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници, потенциалните пречки пред 
трансграничната търговия, държавната 
намеса, която не позволява на цените да 
отразяват действителния недостиг и 
постиженията на държавите членки в 
областта на сигурността на доставките 
на електроенергия въз основа на 
резултатите от европейската оценка на 
адекватността на ресурсите, посочена в 
член 19 от [преработения Регламент за 
електроенергията], по-специално като се 
вземе предвид последващата оценка, 
както е посочено в член 16 от 
[Регламента за готовността за справяне 
с рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите и гаранции, определени 
в [преработената Директива за 
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2] и в Директива 
2009/73/ЕО, въздействието на 
развитието на пазара върху битовите 
потребители, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници, потенциалните пречки пред 
трансграничната търговия, държавната 
намеса, която не позволява на цените да 
отразяват действителния недостиг и 
постиженията на държавите членки в 
областта на сигурността на доставките 
на електроенергия въз основа на 
резултатите от европейската оценка на 
адекватността на ресурсите, посочена в 
член 19 от [преработения Регламент за 
електроенергията], по-специално като се 
вземе предвид последващата оценка, 
както е посочено в член 16 от 
[Регламента за готовността за справяне 
с рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

Or. en

Обосновка

За да се „поставят потребителите в центъра на процъфтяваща и функционираща 
енергийна система“, действителното въздействие както върху малките, така и върху 
големите потребители следва да бъде обект на подходящо наблюдение и докладване.

Изменение 242
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 
конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите, определени в 
[преработената Директива за 
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2] и в Директива 
2009/73/ЕО, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия 
от възобновяеми енергийни източници, 
потенциалните пречки пред 
трансграничната търговия, държавната 
намеса, която не позволява на цените да 
отразяват действителния недостиг и 
постиженията на държавите членки в 
областта на сигурността на доставките 
на електроенергия въз основа на 
резултатите от европейската оценка на 
адекватността на ресурсите, посочена в 
член 19 от [преработения Регламент за 
електроенергията], по-специално като се 
вземе предвид последващата оценка, 
както е посочено в член 16 от 
[Регламента за готовността за справяне 
с рисковете, предложен с COM(2016) 
862].

1. В тясно сътрудничество с 
Комисията, държавите членки и 
съответните национални органи, 
включително националните регулаторни 
органи, и без да се засягат 
правомощията на органите по 
конкуренция, Агенцията наблюдава 
пазарите за търговия на едро и на 
дребно с електроенергия и природен газ, 
и по-специално цените на дребно на 
електроенергия и природен 
газ, съответствието с правата на 
потребителите, определени в 
[преработената Директива за 
електроенергията, предложена с 
COM(2016) 864/2] и в Директива 
2009/73/ЕО, достъпа до мрежите, 
включително достъпа до електроенергия 
от възобновяеми енергийни източници,
степента на напредък в нивото на 
взаимосвързаност, потенциалните 
пречки пред трансграничната търговия, 
държавната намеса, която не позволява 
на цените да отразяват действителния 
недостиг и постиженията на държавите 
членки в областта на сигурността на 
доставките на електроенергия въз 
основа на резултатите от европейската 
оценка на адекватността на ресурсите, 
посочена в член 19 от [преработения 
Регламент за електроенергията], по-
специално като се вземе предвид 
последващата оценка, както е посочено 
в член 16 от [Регламента за готовността 
за справяне с рисковете, предложен с 
COM(2016) 862].

Or. es

Изменение 243
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато публикува своя годишен 
доклад, Агенцията може да представи 
на Европейския парламент и на 
Комисията становище 
относно възможните мерки за 
премахване на пречките, посочени в 
параграф 2.

3. Когато публикува своя годишен 
доклад, Агенцията може да представи 
на Европейския парламент и на 
Комисията становище 
относно възможните мерки за 
премахване на пречките, посочени в 
параграф 2. Парламентът и 
Комисията може да изискат от
Агенцията да извърши последващи 
действия във връзка с посоченото 
становище и да акцентира на 
отделни въпроси в следващия годишен 
доклад. Може да се поиска изслушване 
на директора от компетентната 
комисия на Европейския парламент 
по въпросите, повдигнати в
становището.

Or. en

Обосновка

Делегираните по-големи правомощия на Агенцията с настоящия регламент следва да 
бъдат придружени от допълнителни мерки за парламентарен контрол.

Изменение 244
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията може да изиска от 
националните регулаторни органи, 
ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС 
за газ, регионалните оперативни 
центрове, структурата на ЕС на 
операторите на разпределителни 
системи (ОРС от ЕС) и 
номинираните оператори на пазара 
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на електроенергия да предоставят 
информацията, необходима за целите 
на извършване на наблюдение в 
съответствие с настоящия член. За 
целта Агенцията разполага с 
правомощието да издава решения. По 
искане на Агенцията компетентните 
национални регулаторни органи 
подпомагат Агенцията в събирането 
на тази информация. Агенцията 
предоставя събраната информация на 
всички компетентни национални 
регулаторни органи с цел избягване на 
двойното докладване.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на двойното докладване събраната от ACER информация следва да 
бъде достъпна до съответните национални регулаторни органи (за да се избегне 
необходимостта те да я събират повторно, когато информацията е необходима на 
национално равнище).

Изменение 245
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията може да изиска от 
националните регулаторни органи, 
ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС 
за газ, регионалните оперативни 
центрове, структурата на ЕС на 
операторите на разпределителни 
системи (ОРС от ЕС) и 
номинираните оператори на пазара 
на електроенергия да предоставят 
информацията, необходима за целите 
на извършване на наблюдение в 
съответствие с настоящия член. За 
целта Агенцията разполага с 
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правомощието да издава решения. 
Агенцията може да използва 
поверителната информация, 
получена съгласно настоящия член, 
само с цел изпълнение на 
възложените ѝ в настоящия 
регламент задачи.

Or. en

Обосновка

За да изпълнява ефективно своите задължения за наблюдение и докладване, Агенцията 
следва да има правото да поиска и да получи цялата необходима информация.

Изменение 246
Франц Богович, Вернер Ланген, Милан Звер, Алойз Петерле, Романа Томц, 
Патриция Шулин, Таня Файон, Игор Шолтес, Давор Шкърлец, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Седалището на агенцията е в Любляна, 
Словения.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
Council conclusions of June 2008.

Изменение 247
Андраш Дюрк
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да установява 
местни представителства в 
държавите членки при съгласие от 
тяхна страна и в съответствие с 
член 25, буква й).

заличава се

Or. en

Изменение 248
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да установява 
местни представителства в 
държавите членки при съгласие от 
тяхна страна и в съответствие с 
член 25, буква й).

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като националните регулаторни органи имат свои представителства в 
държавите членки, не е необходимо да се установяват местни представителства на 
Агенцията.

Изменение 249
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да установява 
местни представителства в 

заличава се
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държавите членки при съгласие от 
тяхна страна и в съответствие с 
член 25, буква й).

Or. en

Обосновка

Решението за установяването на дадена агенция е политическо и не може да бъде 
подчертавано чрез преразглеждането на законодателството

Изменение 250
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да установява местни 
представителства в държавите членки
при съгласие от тяхна страна и в 
съответствие с член 25, буква й).

Агенцията може да установява местни 
представителства в държавите членки в 
съответствие с член 25, буква й).

Or. en

Обосновка

Запазването на текста на ЕО в член 17, параграф 4 противоречи на изменение 28 на 
член 25, буква к) от проектодоклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE). 

Изменение 251
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може да установява местни 
представителства в държавите членки
при съгласие от тяхна страна и в 

Агенцията може да установява местни 
представителства в държавите членки в 
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съответствие с член 25, буква й). съответствие с член 25, буква й).

Or. en

Изменение 252
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

1. Управителният съвет се състои 
от единадесет членове. Всеки член има 
по един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, двама членове 
и техните заместници се назначават 
от Съвета на регулаторите, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

Тези изменения са наложителни по причини, свързани с вътрешната логика на текста 
или поради това, че са неразделно свързани с други допустими изменения.

Изменение 253
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 

1. Управителният съвет се състои 
от единадесет членове. Всеки член има 
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един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

по един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, двама членове 
и техните заместници се назначават 
от Съвета на регулаторите, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

Представителите на Съвета на регулаторите следва да участват в Управителния 
съвет с цел да се повиши съгласуваността на решенията, взети както от 
управителния съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките 
ресурси и отпускането на средства за конкретни задачи.

Изменение 254
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

1. Управителният съвет се състои 
от единадесет членове. Всеки член има 
по един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, двама членове 
и техните заместници се назначават 
от Съвета на регулаторите, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

Or. en
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Изменение 255
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Един член и неговия 
заместник се назначават от Комисията, 
двама членове и техните заместници се 
назначават от Европейския парламент, а
шестима членове и техните заместници
са членове на Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват на ротационен принцип представители на регулаторните органи 
от името на своите държави членки. Това предложение също така предлага система 
за управление, която е по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните 
агенции.

Изменение 256
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 

1. Управителният съвет се състои 
от девет членове. Всеки член има по 
един заместник. Двама членове и 
техните заместници се назначават от 
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Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима 
членове и техните заместници се 
назначават от Съвета. Член на 
Управителния съвет не може да бъде 
едновременно и член на Европейския 
парламент.

Комисията, двама членове и техните 
заместници се назначават от 
Европейския парламент, а петима 
членове и техните заместници са 
членове на Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

Независимостта на Агенцията е от съществено значение, за да може тя да изпълнява 
надлежно функциите си и да осигурява доверие на пазара. Изменението е свързано с 
изменение на съображение 34.

Изменение 257
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на членовете на 
Управителния съвет и техните 
заместници е четири години и може да 
бъде подновен еднократно. За първия 
мандат срокът е шест години за 
половината от членовете на 
Управителния съвет и техните 
заместници.

2. Мандатът на членовете на 
Управителния съвет и техните 
заместници е две години и половина и
може да бъде подновен еднократно.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват на ротационен принцип представители на регулаторните органи 
от името на своите държави членки. Това предложение също така предлага система 
за управление, която е по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните 
агенции.
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Изменение 258
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет избира с 
мнозинство от две трети своя 
председател и своя заместник-
председател измежду членовете си. 
Заместник-председателят замества 
автоматично председателя в случай на 
невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и на заместник-
председателя е две години и може да 
бъде подновен еднократно. Мандатът на 
председателя и на заместник-
председателя изтича в момента, когато 
те престанат да бъдат членове на 
Управителния съвет.

3. Управителният съвет назначава
своя председател и заместник-
председател измежду членовете си, 
като се стреми към балансирано 
географско представителство на 
държавите членки във времето. 
Заместник-председателят замества 
автоматично председателя в случай на 
невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и на заместник-
председателя е две години и може да 
бъде подновен еднократно. Мандатът на 
председателя и на заместник-
председателя изтича в момента, когато 
те престанат да бъдат членове на 
Управителния съвет.

Or. en

Изменение 259
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Председателят на 
Съвета на регулаторите или 
определен от тях представител от 
Съвета на регулаторите и директорът
участват в разискванията без право на 
глас, освен ако Управителният съвет не 
реши друго по отношение на директора. 

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът участва в 
разискванията без право на глас, освен 
ако Управителният съвет не реши друго 
по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
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Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Присъствието на директора на заседанията на Управителния съвет е достатъчно. 
Предложената в член 19 система на управление е също по-близо до „общия подход“ 
относно децентрализираните агенции.

Изменение 260
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Председателят на 
Съвета на регулаторите или 
определен от тях представител от 
Съвета на регулаторите и директорът
участват в разискванията без право на 
глас, освен ако Управителният съвет не 
реши друго по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът участва в 
разискванията без право на глас, освен 
ако Управителният съвет не реши друго 
по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
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искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.

Or. en

Изменение 261
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Председателят на 
Съвета на регулаторите или 
определен от тях представител от 
Съвета на регулаторите и директорът
участват в разискванията без право на 
глас, освен ако Управителният съвет не 
реши друго по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът участва в 
разискванията без право на глас, освен 
ако Управителният съвет не реши друго 
по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.
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Агенцията.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват на ротационен принцип представители на регулаторните органи 
от името на своите държави членки. Това предложение също така предлага система 
за управление, която е по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните 
агенции.

Изменение 262
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Председателят на 
Съвета на регулаторите или 
определен от тях представител от 
Съвета на регулаторите и директорът
участват в разискванията без право на 
глас, освен ако Управителният съвет не 
реши друго по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 

4. Заседанията на Управителния 
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът участва в 
разискванията без право на глас, освен 
ако Управителният съвет не реши друго 
по отношение на директора. 
Управителният съвет заседава поне два 
пъти в годината на редовни сесии. 
Допълнително той може да заседава по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
най-малко една трета от неговите 
членове. Управителният съвет може да 
покани да участва в заседанията му като 
наблюдател всяко лице, чието 
становище може да бъде от интерес. 
Членовете на Управителния съвет могат 
да бъдат подпомагани от съветници или 
експерти при условията на неговия 
процедурен правилник. Секретариатът 
на Управителния съвет се осигурява от 
Агенцията.
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Агенцията.

Or. en

Обосновка

Член 19, параграф 1 и член 19, параграф 4 – за да се подобри съгласуваността на 
решенията, взети както от Управителния съвет, така и от Съвета на регулаторите, 
във връзка с човешките ресурси и отпускането на средства за конкретни задачи, е 
препоръчително в Управителния съвет да участват представители на Съвета на 
регулаторите. Това предложение също така предлага система за управление, която е 
по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните агенции.

Изменение 263
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват представители на Съвета на регулаторите. Това предложение 
също така предлага система за управление, която е по-близо до „общия подход“ 
относно децентрализираните агенции.

Изменение 264
Павел Теличка
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или, в негово 
отсъствие, заместник има право на 
един глас.

Or. en

Изменение 265
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено 
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено 
мнозинство от две трети от
присъстващите членове, освен ако в 
настоящия регламент не е предвидено 
друго. Всеки член на Управителния 
съвет или заместник има право на един 
глас.

Or. en

Изменение 266
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
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мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. es

Изменение 267
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Изменение 268
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en
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Изменение 269
Ойген Фройнд

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Обосновка

Управителният съвет и Съветът на регулаторите следва да продължат да вземат 
решения с мнозинство от две трети, както предвижда действащия приложим 
регламент на Агенцията.

Изменение 270
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Изменение 271
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Ханс-Олаф Хенкел
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Изменение 272
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Изменение 273
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
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освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас

Or. en

Изменение 274
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

5. Решенията на Управителния 
съвет се приемат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, 
освен ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго. Всеки член на 
Управителния съвет или заместник има 
право на един глас.

Or. en

Изменение 275
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редът относно принципа на 
ротация, приложим за подновяване на 
членовете на Управителния съвет, които 
се назначават от Съвета, така че да се 
осигури балансирано участие на 
държавите членки във времето.

б) редът относно принципа на 
ротация, приложим за подновяване на 
членовете на Управителния съвет, които 
се назначават от Съвета на 
регулаторите и от Съвета, така че да 
се осигури балансирано участие на
регулаторните органи и на държавите 
членки във времето.

Or. en
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Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват на ротационен принцип представители на регулаторните органи 
от името на своите държави членки. Това предложение също така предлага система 
за управление, която е по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните 
агенции.

Изменение 276
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Член на Управителния съвет 
не може да бъде член на Съвета на 
регулаторите.

заличава се

Or. en

Изменение 277
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Член на Управителния съвет 
не може да бъде член на Съвета на 
регулаторите.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се подобри съгласуваността на решенията, взети както от Управителния 
съвет, така и от Съвета на регулаторите, във връзка с човешките ресурси и 
отпускането на средства за конкретни задачи, е препоръчително в Управителния 
съвет да участват на ротационен принцип представители на регулаторните органи 
от името на своите държави членки. Това предложение също така предлага система 
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за управление, която е по-близо до „общия подход“ относно децентрализираните 
агенции.

Изменение 278
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно единствено в 
интерес на Съюза като цяло, като 
нямат право да искат, нито да 
приемат указания от институциите 
или органите на Съюза, от 
правителства на държави членки или 
от друг публичен или частен орган. За 
целта всеки член прави писмена 
декларация за обвързване и декларация
за интереси, като посочва или 
отсъствието на интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

Or. en

Обосновка

Наложително е да се подчертае необходимостта членовете на Управителния съвет 
да бъдат напълно независими и да действат в интерес на Съюза като цяло.

Изменение 279
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес, без да следват или да търсят 
политически инструкции. За целта 
всеки член прави писмена декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочва или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му, или 
за наличието на преки или косвени 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му. Тези 
декларации се оповестяват публично 
всяка година.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 19, параграф 8 Управителният съвет следва да действа независимо и 
обективно в интерес на обществеността и следва да не търси или следва политически 
инструкции.

Изменение 280
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес, без да търсят или да следват 
политически инструкции. За целта 
всеки член прави писмена декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочва или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му, или 
за наличието на преки или косвени 
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независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му. Тези 
декларации се оповестяват публично 
всяка година.

Or. en

Обосновка

Управителният съвет следва да действа независимо и обективно в интерес на 
обществеността и следва да не търси или следва политически инструкции. 
Независимостта на Агенцията от политическа намеса е от изключително значение, 
за да може тя да изпълнява основните си задачи. Поради тази причина посочената 
разпоредба следва да се запази.

Изменение 281
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес, без да търсят или да следват 
политически инструкции. За целта 
всеки член прави писмена декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочва или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му, или 
за наличието на преки или косвени 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му. Тези 
декларации се оповестяват публично 
всяка година.

Or. en

Изменение 282
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес, без да търсят или да следват 
политически инструкции. За целта 
всеки член прави писмена декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочва или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му, или 
за наличието на преки или косвени 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му. Тези 
декларации се оповестяват публично 
всяка година.

Or. en

Изменение 283
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес За целта всеки член прави 
писмена декларация за обвързване и 
декларация за интереси, като посочва 
или отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
независимостта му, или за наличието на 
преки или косвени интереси, за които би 
могло да се счита, че накърняват 
независимостта му. Тези декларации се 
оповестяват публично всяка година.

8. Членовете на Управителния 
съвет се ангажират да действат 
независимо и обективно в обществен 
интерес, без да търсят или да следват 
политически инструкции. За целта 
всеки член прави писмена декларация за 
обвързване и декларация за интереси, 
като посочва или отсъствието на 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му, или 
за наличието на преки или косвени 
интереси, за които би могло да се счита, 
че накърняват независимостта му. Тези 
декларации се оповестяват публично 
всяка година.
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Or. en

Изменение 284
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) след като се консултира със 
Съвета на регулаторите и след като е 
получил положителното му 
становище в съответствие с член 23, 
буква б), назначава директор в 
съответствие с член 24, параграф 2 и 
при необходимост продължава срока 
на мандата им или ги отстранява от 
длъжност;

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение има за цел да създаде система на управление, която е по-
близка до „общия подход“ относно децентрализираните агенции с управителен съвет, 
състоящ се от подкомитет на Съвета на регулаторите, и която поставя акцент 
върху човешките ресурси и бюджетни въпроси. Освен това предложението е 
приведено в съответствие със сходни разпоредби в регламента относно ESMA.

Изменение 285
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) след като се консултира със 
Съвета на регулаторите и след като е 
получил положителното му 
становище в съответствие с член 23, 
буква б), назначава директор в 
съответствие с член 24, параграф 2 и 
при необходимост продължава срока 

заличава се



AM\1134796BG.docx 57/136 PE610.755v01-00

BG

на мандата им или ги отстранява от 
длъжност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел определянето на модерна система на управление и 
е свързано с изменение на член 21, параграф 1.

Изменение 286
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) официално назначава 
членовете на Съвета на регулаторите 
в съответствие с член 22, параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение има за цел да създаде система на управление, която е по-
близка до „общия подход“ относно децентрализираните агенции с управителен съвет, 
състоящ се от подкомитет на Съвета на регулаторите, и която поставя акцент 
върху човешките ресурси и бюджетни въпроси. Освен това предложението е 
приведено в съответствие със сходни разпоредби в регламента относно ESMA.

Изменение 287
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) приема всяка година проекта на 
програмния документ, посочен в член 
21, преди предаването му на 
Комисията за изразяване на 

заличава се
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становище, и въз основа на 
становището на Комисията и след 
като е получил одобрение от Съвета 
на регулаторите съгласно член 23, 
параграф 5, буква 
в), приема програмния документ на 
Агенцията с мнозинство от две 
трети от своите членове и я предава 
на Европейския парламент, на Съвета 
и на Комисията. Програмният 
документ се приема, без това да 
противоречи на ежегодната 
бюджетна процедура, и се оповестява 
публично;

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение има за цел да въведе система на управление, която е по-
близка до „общия подход“ относно децентрализираните агенции с управителен съвет, 
състоящ се от подкомитет на Съвета на регулаторите, и която поставя акцент 
върху човешките ресурси и бюджетни въпроси. Освен това предложението е 
приведено в съответствие със сходни разпоредби в регламента относно ESMA.

Изменение 288
Ханс-Олаф Хенкел, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) приема всяка година проекта на 
програмния документ, посочен в член 
21, преди предаването му на 
Комисията за изразяване на 
становище, и въз основа на
становището на Комисията и след 
като е получил одобрение от Съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
23, параграф 5, буква 
в), приема програмния документ на 
Агенцията с мнозинство от две трети от 
своите членове и го предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 

д) приема всяка година до 31 
януари проекта на програмния 
документ, посочен в член 21, и го 
предава на Комисията, на Европейския 
парламент и на Съвета. въз основа на
препоръката на Комисията и във 
връзка с многогодишното 
програмиране след провеждане на 
консултации с Европейския 
парламент, и след като е получил 
одобрение от Съвета на регулаторите
съгласно член 23, параграф 5, буква 
в), приема програмния документ на 
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Комисията. Програмният документ се 
приема, без това да противоречи на 
ежегодната бюджетна процедура, и 
се оповестява публично;

Агенцията с мнозинство от две трети от 
своите членове и го предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията до 31 октомври.
Програмният документ се оповестява 
публично;

Or. en

Обосновка

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the 
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.

Изменение 289
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) приема всяка година проекта на 
програмния документ, посочен в член 
21, преди предаването му на Комисията 
за изразяване на становище, и въз 
основа на становището на Комисията, и 
след като е получил одобрение от 
Съвета на регулаторите в съответствие с 
член 23, параграф 5, буква 
в), приема програмния документ на 
Агенцията с мнозинство от две трети от 
своите членове и го предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Програмният документ се 

д) приема всяка година проекта на 
програмния документ, посочен в член 
21, преди предаването му на Комисията 
за изразяване на становище и след 
получаване на становището на 
Комисията и след като е получил 
одобрение от Съвета на регулаторите в 
съответствие с член 23, параграф 5, 
буква в), приема програмния документ 
на Агенцията с мнозинство от две трети 
от своите членове и го предава на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Програмният документ се 
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приема, без това да противоречи на 
ежегодната бюджетна процедура, и се 
оповестява публично;

приема, без това да противоречи на 
ежегодната бюджетна процедура, и се 
оповестява публично;

Or. en

Изменение 290
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква та (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) след обсъждане на 
становището на директора и след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите приема и публикува 
подробен процедурен правилник 
относно всички задачи на Агенцията, 
посочени в глава І, които не са 
обхванати от процедурния правилник 
по силата на членове 20, 23, 26 и 30. 
Процедурният правилник осигурява 
прозрачен и всеобхватен процес на 
вземане на решения, който гарантира 
откритост за контрол и основните 
процесуални права, включително 
правото на изслушване, достъп до 
досие и задължението за мотивиране.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста 
или поради това, че е неразделно свързан с други допустими изменения.

Изменение 291
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква та (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

та) след като обсъди становището 
на директора в съответствие с член 
25, буква к) и след като се консултира 
със Съвета на регулаторите и получи 
неговото положително становище в 
съответствие с член 23, параграф 5, 
буква д), приема и публикува подходящ 
и пропорционален процедурен 
правилник в съответствие с член 15а, 
параграф 5 относно всички задачи на 
Агенцията, посочени в глава І, които 
не са обхванати от процедурния 
правилник по силата на член 20, 
параграф 1, буква л), член 23, параграф 
2, член 26, параграф 3 или член 30, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Понастоящем три от четирите органа на Агенцията имат процедурен правилник. 
Въпреки това подобен правилник не се предвижда за четвъртия орган (директора) или 
за каквито и да било процеси, протичащи между органите. Регламентът следва да 
предвижда Управителният съвет да въведе подходящ и пропорционален процедурен 
правилник за всички процеси, като се спазват и доразвиват принципите, предложени в 
изменението на член 20, параграф 1, буква д).

Изменение 292
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква та (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) назначава членовете на 
групата на заинтересованите страни, 
посочена в член 2а.

Or. en
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Обосновка

Да бъде в съответствие с новия член 2а.

Изменение 293
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет, в 
съответствие с член 110 от 
Правилника за длъжностните лица, 
приема на основание член 2, параграф 
1 от същия правилник и член 6 от 
Условията за работа на другите 
служители решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на директора и за 
определяне на условията, при които 
делегираните правомощия могат да 
бъдат оттеглени. Директорът има 
правото от своя страна да делегира 
тези правомощия на други лица.

заличава се

Or. en

Изменение 294
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато изключителни 
обстоятелства налагат това, 
Управителният съвет може с 
решение временно да оттегли 
правомощията на орган по 
назначаването, делегирани на 
директора, както и правомощията, 
които последният е делегирал на 

заличава се



AM\1134796BG.docx 63/136 PE610.755v01-00

BG

други лица, и да ги упражнява пряко 
или да ги делегира на някой от 
членовете си или на друг служител, 
различен от директора.

Or. en

Изменение 295
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната
програми, въз основа на проект, 
представен от директора, като взема 
предвид становището на Комисията и 
във връзка с многогодишното 
програмиране след провеждане на 
консултации с Европейския парламент. 
Той изпраща посочения документ на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията не по-късно от 31 януари
всяка година.

Всяка година Управителният съвет 
приема проект на програмен документ, 
съдържащ годишната и
многогодишната програми в 
съответствие с член 32 от 
делегирания Регламент (EС) № 
1271/2013 на Комисията, въз основа на 
проект, представен от директора. 
Управителният съвет приема 
програмния документ като взема 
предвид становището на Комисията, 
след като получи одобрение от 
Съвета на регулаторите за 
годишната работна програма на 
Агенцията, и във връзка с 
многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 октомври всяка година.

Or. en

Изменение 296
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.
Програмният документ става 
окончателен след окончателното 
приемане на общия бюджет и ако е 
необходимо, се коригира съответно. 

Or. en

Обосновка

Годишната работна програма на Агенцията се одобрява от Съвета на регулаторите 
съгласно член 23, параграф 5, буква в). Тъй като годишната работна програма трябва 
да бъде съгласувана с многогодишната работна програма, Съветът на регулаторите 
следва да одобри и последната.

Изменение 297
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
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Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Изменение 298
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Изменение 299
Ойген Фройнд

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
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становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Изменение 300
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Изменение 301
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
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многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Изменение 302
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Всяка година Управителният съвет 
приема програмен документ, съдържащ 
многогодишната и годишната програми, 
въз основа на проект, представен от 
директора и одобрен от Съвета на 
регулаторите, като взема предвид 
становището на Комисията и във връзка 
с многогодишното програмиране след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент. Той изпраща 
посочения документ на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията не 
по-късно от 31 януари всяка година.

Or. en

Обосновка

Годишната работна програма на Агенцията се одобрява от Съвета на регулаторите 
съгласно член 23, параграф 5, буква в). Тъй като годишната работна програма трябва 
да бъде съгласувана с многогодишната работна програма, Съветът на регулаторите 
следва да одобри и последната.
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Изменение 303
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма 
включва подробни цели и очаквани 
резултати, включително показатели за 
изпълнението. В нея се описват също 
така действията, които ще бъдат 
финансирани, и се посочват 
финансовите и човешките ресурси, 
разпределени за всяко действие, в 
съответствие с принципите за 
бюджетиране и управление по дейности. 
Годишната работна програма е 
съгласувана с многогодишната работна 
програма, посочена в параграф 4. В нея 
се посочва ясно кои задачи са добавени, 
променени или отменени в сравнение с 
предходната финансова година.
Годишното и многогодишното 
програмиране включват стратегията 
за отношенията с трети държави 
или международни организации, 
посочени в член 43, и действията, 
свързани с тази стратегия.

2. Годишната работна програма 
включва подробни цели и очаквани 
резултати, включително показатели за 
изпълнението. В нея се описват също 
така действията, които ще бъдат 
финансирани, и се посочват 
финансовите и човешките ресурси, 
разпределени за всяко действие, в 
съответствие с принципите за 
бюджетиране и управление по дейности. 
Годишната работна програма е 
съгласувана с многогодишната работна 
програма, посочена в параграф 4. В нея 
се посочва ясно кои задачи са добавени, 
променени или отменени в сравнение с 
предходната финансова година.

Or. en

Изменение 304
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма 
включва подробни цели и очаквани 
резултати, включително показатели за 
изпълнението. В нея се описват също 
така действията, които ще бъдат 
финансирани, и се посочват

2. Годишната работна програма 
включва подробни цели и очаквани 
резултати, включително показатели за 
изпълнението. В нея също така са 
описани действията, които ще бъдат 
финансирани, и са посочени
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финансовите и човешките ресурси, 
разпределени за всяко действие, в 
съответствие с принципите за 
бюджетиране и управление по дейности. 
Годишната работна програма е 
съгласувана с многогодишната работна 
програма, посочена в параграф 4. В нея 
се посочва ясно кои задачи са добавени, 
променени или отменени в сравнение с 
предходната финансова година. 
Годишното и многогодишното 
програмиране включват стратегията за 
отношенията с трети държави или 
международни организации, посочени в 
член 43, и действията, свързани с тази 
стратегия.

финансовите и човешките ресурси, 
разпределени за всяко действие,
включително препратките към 
работната група на Агенцията, на 
която е възложено изготвянето на 
съответните документи, в 
съответствие с принципите за 
бюджетиране и управление по дейности. 
Годишната работна програма е 
съгласувана с многогодишната работна 
програма, посочена в параграф 4. В нея 
се посочва ясно кои задачи са добавени, 
променени или отменени в сравнение с 
предходната финансова година. 
Годишното и многогодишното 
програмиране включват стратегията за 
отношенията с трети държави или 
международни организации, посочени в 
член 43, и действията, свързани с тази 
стратегия.

Or. en

Изменение 305
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) директор на Агенцията без 
право на глас;

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението Съветът на регулаторите да се председателства 
от директора на Агенцията.

Изменение 306
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) един представител без право на 
глас от Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Това е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста или поради 
това, че измененията са неразделно свързани с други допустими изменения

Изменение 307
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1а – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) един представител без право на 
глас от Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел определянето на модерна система на управление и 
е свързано с изменение на съображение 34.

Изменение 308
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Съвета на регулаторите може да бъде В Съвета на регулаторите може да бъде 
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допуснат само по един представител на 
държава членка от националния 
регулаторен орган.

допуснат само по един представител на 
държава членка от националния 
регулаторен орган. Членовете на 
управителния съвет или на 
изпълнителните структури на 
организациите, представляващи 
интересите на националните 
регулаторни органи, не се допускат до 
Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

Това изменение произтича от опасението, че Съветът на европейските енергийни 
регулатори, организация, призвана да насърчава интересите на националните 
регулаторни агенции, оказва пряко влияние върху ACER и участва в процеса на вземане 
на решения от Агенцията.

Изменение 309
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съветът на регулаторите да се 
председателства от директора на 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Директорът, като безпристрастно длъжностно лице, осигурява по-висока 
обективност и ориентиран към ЕС подход по отношение на председателството.

Изменение 310
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите избира
председател и заместник-председател 
измежду членовете си. Заместник-
председателят замества председателя 
при невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
е две и половина години и е подновяем. 
При всички случаи обаче мандатът на
председателя и заместник-
председателя изтича, когато се 
прекратява тяхното членство в Съвета 
на регулаторите.

2. Съветът на регулаторите избира 
заместник-председател измежду своите 
членове. Заместник-председателят 
замества председателя при 
невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
е две и половина години и е подновяем. 
При всички случаи обаче мандатът на 
заместник-председателя изтича, когато 
се прекратява тяхното членство в 
Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението Съветът на регулаторите да се председателства 
от директора на Агенцията.

Изменение 311
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б) от настоящия 
член, което се приема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с
член 7 се произнася с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, като 
всеки член има един глас.

Or. es
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Изменение 312
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с 
член 7 действат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
като всеки член има един глас, освен в 
случая на становището в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите
действа с мнозинство от две трети от
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас.

Or. en

Изменение 313
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с 
член 7 действат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
като всеки член има един глас, освен в 
случая на становището в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите
действа с мнозинство от две трети от
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас.

Or. en

Изменение 314
Роландас Паксас
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и
подкомитетите му в съответствие с 
член 7 действат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
като всеки член има един глас, освен в 
случая на становището в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и
неговите подкомитети в съответствие 
с член 7 действат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, като 
всеки член има един глас.

Or. en

Изменение 315
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б), което се взема 
въз основа на мнозинство от две 
трети от присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас.

Or. en

Изменение 316
Ойген Фройнд

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б), което се взема 
въз основа на мнозинство от две 
трети от присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас.

Or. en

Обосновка

Управителният съвет или Съветът на регулаторите следва да продължи да взема 
решения с мнозинство от две трети, както предвижда приложимия понастоящем 
регламент на Агенцията.

Изменение 317
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б), което се взема 
въз основа на мнозинство от две 
трети от присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас.

Or. en

Изменение 318
Павел Теличка
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б), което се взема 
въз основа на мнозинство от две 
трети от присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас.

Or. en

Изменение 319
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с 
параграф 5, буква б), което се взема 
въз основа на мнозинство от две 
трети от присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас.

Or. en

Изменение 320
Вернер Ланген, Маркус Пипер, Кришианис Каринш, Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и
подкомитетите му в съответствие с 
член 7 действат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
като всеки член има един глас, освен в 
случая на становището в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и
неговите подкомитети в съответствие 
с член 7 действат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, като 
всеки член има един глас.

Or. en

Обосновка

Предвид въздействието на равнище ЕС на инициативите на ACER е необходимо 
мнозинство от две трети, за да се гарантира широка подкрепа на националните 
енергийни регулатори от целия Съюз. Също така мнозинство от две трети насърчава 
по-ефективното сътрудничество между националните регулаторни агенции от 
обикновеното мнозинство.

Изменение 321
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и
подкомитетите му в съответствие с 
член 7 действат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, 
като всеки член има един глас, освен в 
случая на становището в 
съответствие с параграф 5, буква б), 
което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и
неговите подкомитети в съответствие 
с член 7 действат с мнозинство от две 
трети от присъстващите членове, като 
всеки член има един глас.

Or. en
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Изменение 322
Ханс-Олаф Хенкел, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове, като всеки член 
има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с параграф 
5, буква б), което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

1. Съветът на регулаторите и 
подкомитетите му в съответствие с член 
7 действат с мнозинство от две трети 
от присъстващите членове, като всеки 
член има един глас, освен в случая на 
становището в съответствие с параграф 
5, буква б), което се взема въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

Or. en

Изменение 323
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите приема 
и публикува свой процедурен 
правилник, в който са установени по-
подробни разпоредби относно 
гласуването, по-специално условията, 
въз основа на които един член може да 
действа от името на друг член, както и 
изискванията за кворум, когато е 
уместно. Процедурният правилник може 
да предвиди конкретни методи на 
работа за разглеждането на въпроси, 
възникващи в контекста на 
инициативите за регионално 
сътрудничество.

2. Съветът на регулаторите приема 
и публикува свой процедурен 
правилник, в който са установени по-
подробни разпоредби относно 
гласуването, по-специално условията, 
въз основа на които един член може да 
действа от името на друг член, както и 
изискванията за кворум, когато е 
уместно. Процедурният правилник може 
да включва условия за достъп до 
досиета, защита на правата на 
страните, гарантиране на крайните 
срокове и определяне на 
представителни права, както и да
предвиди допълнителни конкретни 
методи на работа за разглеждането на
допълнителни въпроси, възникващи в 
контекста на инициативите за 
регионално сътрудничество.



AM\1134796BG.docx 79/136 PE610.755v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 324
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) преразглежда, преработва и
предоставя становища на Директора 
относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 14 
и член 16, които се разглеждат с оглед 
да бъдат приети. В своите становища 
Съветът на регулаторите отделя 
особено внимание на препоръките на 
Директора в съответствие с член 25, 
буква в) или излага мотиви защо не ги 
взема под внимание. Освен това 
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им, с 
изключение на задачите в съответствие 
с Регламент 1227/201138.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

Регламентът предвижда, че се изисква положително становище от Съвета на 
регулаторите, за да може директорът да издава становища, препоръки или решения 
съгласно член 25, буква в). В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС 
Регламентът следва да конкретизира, че това изискване се прилага в зависимост от 
съдържанието, а не от формата на документа.

Изменение 325
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети.
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) изменя и предоставя становища 
на Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 – 14, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. В своите 
становища Съветът на регулаторите
отделя особено внимание на 
препоръките на Директора в 
съответствие с член 25в или излага 
мотиви защо не ги взема под 
внимание. Съветът на регулаторите
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/201138.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
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или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 326
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 11
и членове 14, 16 и 30, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети.
Съветът на регулаторите може да 
изменя становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това 
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им, с 
изключение на задачите в съответствие 
с Регламент 1227/201138..

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation.  
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed 
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on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Изменение 327
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 11
и членове 14, 16 и 30, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети.
Съветът на регулаторите може да 
изменя становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това 
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им, с 
изключение на задачите в съответствие 
с Регламент 1227/201338.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Тези изменения са наложителни по причини, свързани с вътрешната логика на 
текста, или поради това, че са неразделно свързани с други допустими изменения.
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Изменение 328
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 14 
и членове 16 и 30, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. На Съветът на 
регулаторите може да се предостави 
право на инициатива с мнозинство 
от две трети от присъстващите 
членове при изготвяне на посочените 
становища, препоръки и решения.
Освен това, Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора и работните групи на 
Агенцията, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите им.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да бъдат представлявани от Съветът на 
регулаторите в процеса на вземана на решения от Агенцията относно всички нейни 
регулаторни функции. По-специално следва да се гарантира правото на инициатива за 
изготвяне на становищата, препоръките и решенията с цел подобряване на 
ефективното и прозрачно управление на Агенцията.

Изменение 329
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
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Бланко Лопес, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 4 – 14, 
които се разглеждат с оглед да бъдат 
приети. Съветът на регулаторите 
може да преработва и изменя 
становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това 
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите му, с 
изключение на задачите в съответствие 
с Регламент 1227/201138.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи, чрез Съвета на регулаторите, следва да бъдат 
част от процеса на вземане на решения от Агенцията относно всички регулаторни 
функции на Агенцията, които водят до оповестяване на становища, препоръки или 
решения от страна на Агенцията. Това естествено развитие ще гарантира 
допълващия характер на задачата на Агенцията и на задачите на националните 
регулаторни органи на национално равнище.

Изменение 330
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 14 
и членове 16 и 30, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. Съветът на 
регулаторите може да преработва и 
изменя становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това,
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение има за цел да определи рамка за управление, която е по-
близка до „общия подход“ на агенциите със Съвет на регулаторите, който 
упражнява контрол върху административното, оперативното и бюджетно 
управление на Агенцията, подпомаган от управителен съвет, който се състои най-
малко от един подкомитет на Съвета на регулаторите.

Изменение 331
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 3 – 14 
и членове 16 и 30, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. Съветът на 
регулаторите може да изменя 
становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това,
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им.

__________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия 
(ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 332
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 

а) предоставя становища на 
Директора относно всички документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията, посочени в членове 4 – 14 
и членове 16 и 30, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. Съветът на 
регулаторите може да изменя 
становищата, препоръките и 
решенията, изготвени от Директора, 
в съответствие с член 25. Освен това,
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решенията в съответствие с член 16, 
параграф 6 от Регламент 1227/200138.

Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора и на 
работните групи на Агенцията, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите им.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Регламентът предвижда, че се изисква положително становище от Съвета на 
регулаторите, за да може директорът да издава становища, препоръки или решения 
съгласно член 25, буква в). В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС 
Регламентът следва да конкретизира, че това изискване се прилага в зависимост от 
съдържанието, а не от формата на документа. Степента на участие на Съвета на 
регулаторите в задачите на Агенцията следва да бъде разширена, така че да обхваща 
всички регулаторни функции на Агенцията, които водят до оповестяване на 
становища, препоръки или решения от страна на Агенцията.

Изменение 333
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 3 — 11 и член 14, които се 
разглеждат с оглед да бъдат приети. 
Освен това Съветът на регулаторите 
предоставя ръководни насоки на 
директора, в рамките на своята 
компетентност, относно изпълнението 
на задачите му, с изключение на 
решенията в съответствие с член 16, 

а) предоставя становища на 
Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове 4 – 14, които се разглеждат с 
оглед да бъдат приети. Освен това 
Съветът на регулаторите предоставя 
ръководни насоки на директора, в 
рамките на своята компетентност, 
относно изпълнението на задачите му/й, 
с изключение на решенията в 
съответствие с член 16, параграф 6 от 
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параграф 6 от Регламент 1227/200138. Регламент 1227/201138.

__________________ __________________

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия (ОВ L 326,
8.12.2011 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 334
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) назначава Директора в 
съответствие с член 24, параграф 2 и 
при необходимост продължава срока 
на мандата им или ги отстранява от 
длъжност.

Or. en

Обосновка

Това е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради 
това, че измененията са неразделно свързани с други допустими изменения

Изменение 335
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква аб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) приема всяка година проекта на 
програмния документ, посочен в член 
21, преди предаването му на 
Комисията за изразяване на 
становище и въз основа на 
становището на Комисията 
приема програмния документ на 
Агенцията с мнозинство от две 
трети от своите членове, и го 
предава на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията. 
Работната програма се приема, без да 
се засяга годишната бюджетна 
процедура, и се оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Това е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради 
това, че измененията са неразделно свързани с други допустими изменения

Изменение 336
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дава становище на 
Управителния съвет относно 
кандидата за директор в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква а) и член 24, параграф 2;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел определянето на модерна система на управление и е 
свързано с изменение на член 21, параграф 1.
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Изменение 337
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дава становище на 
Управителния съвет относно 
кандидата за директор в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква а) и член 24, параграф 2;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това предложение има за цел да определи рамка за управление, която е по-близка до 
„общия подход“ на агенциите със Съвет на регулаторите, който упражнява контрол 
върху административното, оперативното и бюджетно управление на Агенцията, 
подпомаган от управителен съвет, който се състои най-малко от един подкомитет 
на Съвета на регулаторите.

Изменение 338
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дава становище на Управителния 
съвет относно кандидата за директор в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква а) и член 24, параграф 2;

б) дава становище на Управителния 
съвет относно кандидата за директор и 
относно удължаването на мандата 
на Директора, в съответствие с член 
20, параграф 1, буква а), член 24, 
параграф 2 и член 24, параграф 4.

Or. en

Обосновка

При удължаване на мандата на Директора Съветът на регулаторите следва да 
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участва по същия начин, както при първоначално назначаване на Директор, а 
изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 339
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в съответствие с член 20, 
параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно предварителния проект на 
прогноза , изготвена в съответствие с 
член 33, параграфи 1 — 3, одобрява
работната програма на Агенцията за 
следващата година и я представя до 1
септември на всяка година с оглед 
приемането й от Управителния съвет.

в) в съответствие с член 20, 
параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно предварителния
проектобюджет, изготвен в 
съответствие с член 33, параграфи 1 – 3
до параграф 33, параграф 3, точка 1, 
одобрява годишната работна
програма на Агенцията (която е част 
от програмния документ на 
Агенцията в съответствие с член 21, 
параграф 1) за следващата година и я 
представя до 30 септември на всяка 
година с оглед приемането й от 
Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Включването на изискването за одобрение от Съвета на регулаторите на работната 
програма на Агенцията (представляваща неразделна част от програмния документ) е 
предвидено за 30 септември с цел да бъде представено за окончателно приемане от 
Управителния съвет, предвидено за 31 октомври.

Изменение 340
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в съответствие с член 20, в) в съответствие с член 20, 
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параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно предварителния 
проектобюджет, изготвен в 
съответствие с член 33, параграфи 1 —
3, одобрява работната програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя до 1 септември на всяка 
година с оглед приемането й от 
Управителния съвет.

параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно временния проект на 
прогноза, изготвена в съответствие с 
член 33, параграфи 1 – 3 до параграф 
33, параграф 3, точка 1, одобрява
проекта за многогодишно и годишно 
програмиране, представен от 
Директора, и работната програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя до 1 септември на всяка 
година с оглед приемането й от 
Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Годишната работна програма на Агенцията се одобрява от Съвета на регулаторите 
съгласно настоящия член. Тъй като годишната работна програма трябва да бъде 
съгласувана с многогодишната работна програма, Съветът на регулаторите следва 
да одобри и последната, а изменението е наложително по причини, свързани с 
вътрешната логика на текста.

Изменение 341
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в съответствие с член 20, 
параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно предварителния 
проектобюджет, изготвен в 
съответствие с член 33, параграфи 1 —
3, одобрява работната програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя до 1 септември на всяка 
година с оглед приемането й от 
Управителния съвет.

в) в съответствие с член 20, 
параграф 1, буква д) и член 25, буква е) 
и съгласно временния проект на 
прогноза, изготвена в съответствие с 
член 33, параграфи 1 – 3 до параграф 
33, параграф 3, точка 1, одобрява
годишната работна програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя до 30 септември на всяка 
година с оглед приемането й от 
Управителния съвет.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 342
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) назначава Директора в 
съответствие с член 24, параграф 2 и 
при необходимост продължава срока 
на техния мандат или ги отстранява 
от длъжност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел определянето на модерна система на управление и 
е свързано с изменение на член 21, параграф 1.

Изменение 343
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) предоставя становище на 
Управителния съвет относно 
процедурния правилник съгласно член 
20, параграф 1, буква т).

Or. en

Обосновка

Общият процедурен правилник на Агенцията следва да бъде изготвен от 
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Управителния съвет, но с участието на Съвета на регулаторите (и на Директора), а 
изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. 

Изменение 344
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) предоставя становище на 
Управителния съвет относно 
процедурния правилник съгласно член 
20, параграф 1, буква т).

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 345
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) предоставя становище на 
Управителния съвет относно 
плановете за комуникация и 
разпространение, посочени в член 41, 
и относно стратегията за 
отношенията с трети държави или 
международни организации, посочени 
в член 43.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 346
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Хосе 
Бланко Лопес, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се управлява от 
нейния директор, който действа в 
съответствие с ръководните насоки, 
посочени в член 23, параграф 5, буква а)
и – когато това е предвидено в 
настоящия регламент – в съответствие 
със становищата на Съвета на 
регулаторите. Без да се засягат 
съответните роли на Управителния 
съвет и на Съвета на регулаторите във 
връзка със задачите на директора, 
директорът нито търси, нито приема 
указания от правителство, 
от институциите на Съюза, или от друго 
публично или частно образувание или 
лице. Директорът се отчита за своите 
действия пред Управителния съвет. 
Директорът може да присъства на 
заседанията на Съвета на регулаторите 
като наблюдател.

1. Агенцията се управлява от 
нейния директор, който действа в 
съответствие с ръководните насоки, 
посочени в член 23, параграф 5, буква 
а), второ изречение и – когато това е 
предвидено в настоящия регламент – в 
съответствие със становищата на Съвета 
на регулаторите. Без да се засягат 
съответните роли на Управителния 
съвет и на Съвета на регулаторите във 
връзка със задачите на директора, 
директорът нито търси, нито приема 
указания от правителство, 
от институциите на Съюза, или от друго 
публично или частно образувание или 
лице. Директорът може да присъства на 
заседанията на Съвета на регулаторите 
като наблюдател .

Or. en

Обосновка

Без да се засягат съответните роли на Управителния съвет и на Съвета на 
регулаторите, директорът следва да се отчита пред Управителния съвет, за да 
гарантира изцяло независимостта на регулаторните действия на Агенцията.

Изменение 347
Давор Шкърлец
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се управлява от 
нейния директор, който действа в 
съответствие с ръководните насоки, 
посочени в член 23, параграф 5, буква а)
и – когато това е предвидено в 
настоящия регламент – в съответствие 
със становищата на Съвета на 
регулаторите. Без да се засягат 
съответните роли на Управителния 
съвет и на Съвета на регулаторите 
във връзка със задачите на директора, 
директорът нито търси, нито 
приема указания от правителство, 
от институциите на Съюза, или от 
друго публично или частно 
образувание или лице. Директорът се 
отчита за своите действия пред
Управителния съвет. Директорът може 
да присъства на заседанията на Съвета 
на регулаторите като наблюдател.

1. Агенцията се управлява от 
нейния директор, който действа в 
съответствие с ръководните насоки, 
посочени в член 23, параграф 5, буква 
а), параграф 1 и – когато това е 
предвидено в настоящия регламент – в 
съответствие със становищата на Съвета 
на регулаторите. Директорът се отчита 
за своите действия пред Управителния 
съвет. Директорът председателства
заседанията на Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

Директорът, като безпристрастно длъжностно лице, осигурява по-висока 
обективност и ориентиран към ЕС подход по отношение на председателството.

Изменение 348
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на
положително становище от Съвета 

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на
одобрение от Европейския 
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на регулаторите, въз основа на 
неговите качества, умения и опит, 
свързан със сектора на енергетиката, от 
списък с поне трима кандидати, 
предложени от Комисията, след 
открита и прозрачна процедура по 
подбор. Преди назначаването избраният 
от Управителния съвет кандидат може 
да бъде поканен да направи изявление 
пред компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите
членове. За целите на сключване на 
договора с директора Агенцията се 
представлява от председателя на
Управителния съвет

парламент, въз основа на неговите 
качества, умения и опит, свързан със 
сектора на енергетиката, след открита
и прозрачна процедура по подбор. 
Преди назначаването избраният от
Съвета на регулаторите кандидат 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентната комисия 
на Европейския парламент и да 
отговори на въпроси, поставени от
нейните членове. За целите на 
сключване на договора с директора 
Агенцията се представлява от 
председателя на Съвета на 
регулаторите

Or. en

Обосновка

Съгласно „общия подход“ на агенциите Съветът на регулаторите следва да назначи 
директора на ACER. По-специално процедурата по член 24, параграф 2, която 
предвижда одобрение от Европейския парламент и осигурява напълно прозрачна 
процедура по избор без извършване на подбор от Комисията, е съгласувана с 
процедурите по назначаване на изпълнителния директор на ESMA.

Изменение 349
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на 
положително становище от Съвета на 
регулаторите, въз основа на неговите 
качества, умения и опит, свързан със 
сектора на енергетиката, от списък с 
поне трима кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
процедура по подбор. Преди 
назначаването избраният от 

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на 
положително становище от Съвета на 
регулаторите и след получаване на 
одобрение от Европейския 
парламент, въз основа на неговите 
качества, умения и опит, свързан със 
сектора на енергетиката, от списък с 
поне трима кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
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Управителния съвет кандидат може да
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите
членове. За целите на сключване на 
договора с директора Агенцията се 
представлява от председателя на 
Управителния съвет

процедура по подбор. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат се
поканва да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от нейните членове. За 
целите на сключване на договора с 
директора Агенцията се представлява от 
председателя на Управителния съвет

Or. en

Обосновка

Нарастването на значението и броя на новите задължения и отговорности, 
възложени на ACER, надхвърлящо по този начин консултативна й роля, с цел да се 
даде възможност за създаването и доброто функциониране на енергийния съюз, 
изисква засилен контрол от Европейския парламент. Освен това одобрението на 
директора от Европейския парламент вече се прилага в някои европейски агенции.  
Следователно директорът на ACER следва също да бъде одобрен от Европейския 
парламент преди да встъпи в длъжност.

Изменение 350
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на
положително становище от Съвета 
на регулаторите, въз основа на 
неговите качества, умения и опит, 
свързан със сектора на енергетиката, от 
списък с поне трима кандидати, 
предложени от Комисията, след открита 
и прозрачна процедура по подбор. 
Преди назначаването избраният от
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове. За 

2. Директорът се назначава от 
Управителния съвет след получаване на
одобрение от Европейския 
парламент, въз основа на неговите 
качества, умения и опит, свързан със 
сектора на енергетиката, от списък с 
поне трима кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
процедура по подбор. Преди 
назначаването избраният от Съвета на 
регулаторите кандидат може да бъде 
поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от нейните членове. За 
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целите на сключване на договора с 
директора Агенцията се представлява от 
председателя на Управителния съвет

целите на сключване на договора с 
директора Агенцията се представлява от 
председателя на Съвета на 
регулаторите;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел определянето на модерна система на управление и 
е свързано с измененията съответно на съображение 34 и член 21, параграф 1.

Изменение 351
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, като 
действа по предложение на 
Комисията и след като се е запознал с 
доклада за оценка и със становището 
на Съвета на регулаторите за тази 
оценка, и ги е разгледал изключително 
внимателно, и само в случаите, 
когато това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, може да удължи 
еднократно мандата на директора с 
не повече от пет години. Директор, 
чийто мандат е бил удължен, не 
може да участва в друга процедура по 
подбор за същата длъжност в края на 
удължения срок.

заличава се

Or. en

Изменение 352
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, като 
действа по предложение на Комисията
и след като се е запознал с доклада за 
оценка и със становището на Съвета 
на регулаторите за тази оценка, и ги е 
разгледал изключително внимателно, 
и само в случаите, когато това може да 
се обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи еднократно мандата на 
директора с не повече от пет години. 
Директор, чийто мандат е бил удължен, 
не може да участва в друга процедура 
по подбор за същата длъжност в края на 
удължения срок.

4. Съветът на регулаторите, 
действащ по предложение на 
Комисията, след като се е запознал и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора
еднократно за не повече от пет години. 
Директор, чийто мандат е бил удължен, 
не може да участва в друга процедура 
по подбор за същата длъжност в края на 
удължения срок.

Or. en

Обосновка

Съгласно „общия подход“ на агенциите Съветът на регулаторите следва да назначи 
директора на ACER. По-специално процедурата по член 24, параграф 2, която 
предвижда одобрение от Европейския парламент и осигурява напълно прозрачна 
процедура по избор без извършване на подбор от Комисията, е съгласувана с 
процедурите по назначаване на изпълнителния директор на ESMA.

Изменение 353
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет 
информира Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата на 
директора. В едномесечен срок преди 
удължаването на неговия мандат 
директорът може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и да 
отговори на въпроси, поставени от 

5. Съветът на регулаторите 
информира Европейския парламент
относно своето намерение да удължи 
мандата на директора. В едномесечен 
срок преди удължаването на неговия 
мандат директорът може да бъде 
поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
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членовете на тази комисия. поставени от членовете на тази комисия.

Or. en

Обосновка

Съгласно „общия подход“ на агенциите Съветът на регулаторите следва да назначи 
директора на ACER. По-специално процедурата по член 24, параграф 2, която 
предвижда одобрение от Европейския парламент и осигурява напълно прозрачна 
процедура по избор без извършване на подбор от Комисията, е съгласувана с 
процедурите по назначаване на изпълнителния директор на ESMA.

Изменение 354
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на Управителния съвет, след 
като е получил положително 
становище от Съвета на регулаторите.
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от две трети от 
своите членове.

7. Директорът може да бъде 
отстранен от длъжност само с решение 
на Съвета на регулаторите. Съветът на 
регулаторите взема това решение с 
мнозинство от две трети от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

Съгласно „общия подход“ на агенциите Съветът на регулаторите следва да назначи 
директора на ACER. По-специално процедурата по член 24, параграф 2, която 
предвижда одобрение от Европейския парламент и осигурява напълно прозрачна 
процедура по избор без извършване на подбор от Комисията, е съгласувана с 
процедурите по назначаване на изпълнителния директор на ESMA.

Изменение 355
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат, 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) приема и публикува становища, 
препоръки и решения. Документи, 
съдържащи становищата, препоръките 
и решенията по членове 3 – 14 и член 
16 се приемат само ако за тях е 
получено положително становище от 
Съвета на регулаторите. Когато 
предава проект на документи, 
изготвени от работните групи, 
посочени в член 30, параграф 4, или 
подгрупи на Съвета на регулаторите, 
посочени в член 7, параграф 2, на 
Съвета на регулаторите за изразяване 
на становище, директорът може да 
оцени тези документи с оглед на 
техния принос към вътрешния 
енергиен пазар и да отправи 
съответните препоръки към Съвета 
на регулаторите;

Or. en

Обосновка

При преработване и преразглеждане на документите Съветът на регулаторите 
следва да отдели особено внимание на становището на директора преди да ги предаде 
на директора за официално приемане. Процесът на вземане на решения на регионално 
равнище следва да бъде същия с единствената разлика, че внесените документи в 
Съвета на регулаторите са изготвени от регионален подкомитет на Съвета на 
регулаторите вместо от работна група.

Изменение 356
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
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по членове 3 — 11 и 14 , се приемат,
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

по членове 3 – 11 и 14 се приемат само 
ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите
или, ако това е уместно, от 
подкомитет на Съвета на 
регулаторите, посочен в член 7;

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложените изменения в член 7.

Изменение 357
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат,
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) изготвя, приема и публикува
становищата, препоръките и 
решенията. Документи, съдържащи
становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 – 14, 16 и 30 се приемат 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Изменение 358
Ханс-Олаф Хенкел
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат,
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) изготвя, приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията, 
посочени в членове 3 – 6, член 7, 
параграфи 2а и 4, членове 8 – 11 и член
14 се приемат само ако за тях е 
получено положително становище от 
Съвета на регулаторите;

Or. en

Изменение 359
Вернер Ланген, Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат,
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) приема и публикува становища, 
препоръки и решения. Становищата, 
препоръките и решенията по членове 3 –
14 се приемат само ако за тях е 
получено положително становище от 
Съвета на регулаторите;

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията дава право на директора да изготвя свои решения без 
участието на националните регулаторни органи в този процес. Решенията следва да 
бъдат изготвени от работни групи и изменени, ако е необходимо, от Съвета на 
регулаторите. Това гарантира прозрачността на процедурата по изготвяне на 
документи.

Изменение 360
Алдо Патричело
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат, 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) изготвя, приема и публикува
становищата, препоръките и 
решенията. Документи, съдържащи
становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 – 14, 16 и 30 се приемат 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Изменение 361
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат,
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) приема и публикува становища, 
препоръки и решения. Становищата, 
препоръките и решенията по членове 3 –
11, 14, 16 и 30 се приемат само ако за 

тях е получено положително становище 
от Съвета на регулаторите;

Or. en
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Изменение 362
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвя , приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 — 11 и 14 , се приемат, 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

в) изготвя, приема и публикува 
становища, препоръки и решения. 
Становищата, препоръките и решенията 
по членове 3 – 14, 16 и 30 се приемат 
само ако за тях е получено положително 
становище от Съвета на регулаторите;

Or. en

Изменение 363
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) всяка година подготвя проект на
работна програма на Агенцията за 
следващата година и след приемането 
на проекта от Управителния съвет, я 
представя на Съвета на 
регулаторите, на Европейския 
парламент и на Комисията до 31 
януари всяка година. Директорът 
отговаря за изпълнението на 
програмния документ и за 
представянето на доклад пред 
Управителния съвет относно това 
изпълнение;

е) всяка година подготвя проект на
програмен документ на Агенцията, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и работната програма
за следващата година в съответствие с 
член 21. Директорът отговаря за 
изпълнението на програмния документ 
и за представянето на доклад пред 
Управителния съвет относно това 
изпълнение;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.
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Изменение 364
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на 
Агенцията по ефективен и ефикасен 
начин е необходимо един или повече 
служители да се разположат в една 
или повече държави членки. За 
решението за установяване на 
местно представителство е 
необходимо предварителното 
съгласие на Комисията, на 
Управителния съвет и на 
съответната държава членка или 
държави членки. В това решение се 
уточнява обхватът на дейностите, 
които ще бъдат извършвани в 
посоченото местно 
представителство, така че да се 
избегнат ненужни разходи и 
дублиране на административни 
функции на Агенцията.

заличава се

Or. en

Изменение 365
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на 
Агенцията по ефективен и ефикасен 
начин е необходимо един или повече 

заличава се
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служители да се разположат в една 
или повече държави членки. За 
решението за установяване на 
местно представителство е 
необходимо предварителното 
съгласие на Комисията, на 
Управителния съвет и на 
съответната държава членка или 
държави членки. В това решение се 
уточнява обхватът на дейностите, 
които ще бъдат извършвани в 
посоченото местно 
представителство, така че да се 
избегнат ненужни разходи и 
дублиране на административни 
функции на Агенцията.

Or. en

Изменение 366
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на Агенцията 
по ефективен и ефикасен начин е 
необходимо един или повече служители 
да се разположат в една или повече 
държави членки. За решението за 
установяване на местно 
представителство е необходимо 
предварителното съгласие на 
Комисията, на Управителния съвет и 
на съответната държава членка или 
държави членки. В това решение се 
уточнява обхватът на дейностите, които 
ще бъдат извършвани в посоченото 
местно представителство, така че да се 
избегнат ненужни разходи и дублиране 
на административни функции на 
Агенцията.

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на Агенцията 
по ефективен и ефикасен начин е 
необходимо един или повече служители 
да се разположат в една или повече 
държави членки. В това решение се 
уточнява обхватът на дейностите, които 
ще бъдат извършвани в посоченото 
местно представителство, така че да се 
избегнат ненужни разходи и дублиране 
на административни функции на 
Агенцията.
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Or. en

Изменение 367
Франц Богович, Милан Звер, Алойз Петерле, Романа Томц, Патриция Шулин, 
Таня Файон, Игор Шолтес, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на Агенцията 
по ефективен и ефикасен начин е 
необходимо един или повече служители 
да се разположат в една или повече 
държави членки. За решението за 
установяване на местно 
представителство е необходимо 
предварителното съгласие на 
Комисията, на Управителния съвет и на 
съответната държава членка или 
държави членки. В това решение се 
уточнява обхватът на дейностите, които 
ще бъдат извършвани в посоченото 
местно представителство, така че да се 
избегнат ненужни разходи и дублиране 
на административни функции на 
Агенцията.

к) отговаря за вземането на 
решение дали за целите на 
изпълнението на задачите на Агенцията 
по ефективен и ефикасен начин е 
необходимо по изключение един или 
повече служители да се разположат в 
една или повече държави членки. За 
решението за установяване на местно 
представителство е необходимо 
предварителното съгласие на 
Комисията, на Управителния съвет, на 
държавата членка, в която се намира 
седалището, и на съответната държава 
членка или държави членки. В това 
решение се уточнява обхватът на 
дейностите, които ще бъдат извършвани 
в посоченото местно представителство, 
така че да се избегнат ненужни разходи 
и дублиране на административни 
функции на Агенцията и че се спазва 
изцяло решение 2009/913/EО.

Or. en

Обосновка

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.
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Изменение 368
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) предоставя становище на 
Управителния съвет относно 
процедурния правилник съгласно член 
20, параграф 1, буква т).

Or. en

Обосновка

Общият процедурен правилник на Агенцията следва да бъде изготвен от 
Управителния съвет, но с участието на Директора (и Съвета на регулаторите ), а 
изменението е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение 369
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет приема и публикува 
свой процедурен правилник. В него се 
предвиждат подробни разпоредби 
относно организацията и 
функционирането на Апелативния съвет 
и процедурния правилник, приложим
при обжалвания пред Апелативния 
съвет, в съответствие с настоящия
член. Апелативният съвет представя 
на Комисията проекта на своя 
процедурен правилник. Комисията 
представя становище относно 
проекта на процедурен правилник в 
тримесечен срок от датата на 
неговото получаване. Апелативният 
съвет приема и публикува своя 

Апелативният съвет приема и публикува 
свой процедурен правилник. В него се 
предвиждат подробни разпоредби 
относно организацията и 
функционирането на Апелативния съвет 
и правилата, приложими при 
обжалвания пред Апелативния съвет, в 
съответствие с член 29.
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процедурен правилник в срок от два 
месеца след получаване на 
становището на Комисията. Всички 
последващи съществени промени в 
процедурния правилник се съобщават 
на Комисията. Комисията 
впоследствие представя становище 
относно тези промени.

Or. en

Обосновка

обвързването на процедурния правилник на Апелативния съвет със становището на 
Комисията може да застраши независимостта на Апелативния съвет.

Изменение 370
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Апелативният съвет приема и публикува 
свой процедурен правилник. В него се 
предвиждат подробни разпоредби 
относно организацията и 
функционирането на Апелативния съвет 
и процедурния правилник, приложим
при обжалвания пред Апелативния 
съвет, в съответствие с настоящия
член. Апелативният съвет представя 
на Комисията проекта на своя 
процедурен правилник. Комисията 
представя становище относно 
проекта на процедурен правилник в 
тримесечен срок от датата на 
неговото получаване. Апелативният 
съвет приема и публикува своя 
процедурен правилник в срок от два 
месеца след получаване на 
становището на Комисията. Всички 
последващи съществени промени в 
процедурния правилник се съобщават 
на Комисията. Комисията 

Апелативният съвет приема и публикува 
свой процедурен правилник. В него се 
предвиждат подробни разпоредби 
относно организацията и 
функционирането на Апелативния съвет 
и правилата, приложими при 
обжалвания пред Апелативния съвет, в 
съответствие с член 29. Бюджетът на 
Агенцията има отделен бюджетен 
ред за финансиране на 
функционирането на секретариата 
на Апелативния съвет и за подходящ 
брой служители за подготвяне на 
неговите решения.
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впоследствие представя становище 
относно тези промени.

Or. en

Изменение 371
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В бюджета на Агенцията има отделен 
бюджетен ред за финансиране на 
функционирането на секретариата на 
Апелативния съвет.

Бюджетът на Агенцията има отделен 
бюджетен ред за финансиране на 
функционирането на секретариата на 
Апелативния съвет и за подходящ брой 
служители за подготвяне на неговите 
решения.

Or. en

Изменение 372
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, създава 
работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en
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Обосновка

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Изменение 373
Ханс-Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да 
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Директорът и Съвета на 
регулаторите може съвместно да 
създават работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер. Съветът на 
регулаторите назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Изменение 374
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 

1. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, създава 
работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
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регулаторен характер. на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en

Изменение 375
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, създава 
работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en

Изменение 376
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, създава 
работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en
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Изменение 377
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, създава 
работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en

Изменение 378
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да 
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Съветът на регулаторите и 
директорът може съвместно да 
създават работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en

Изменение 379
Вернер Ланген, Маркус Пипер
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет може да 
създава работни групи, когато това е 
обосновано и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

1. Съветът на регулаторите и 
директорът може съвместно да 
създават работни групи, когато това е 
обосновано, и по-специално с цел 
подпомагане на регулаторната дейност 
на директора и на Съвета на 
регулаторите във връзка с въпросите от 
регулаторен характер.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че директорът е управителят на Агенцията и че 
преобладаващата част от ресурсите в работните групи на Агенцията са 
предоставени от националните регулаторни органи, директорът и Съветът на 
регулаторите следва отговарят солидарно за създаването на групи и за въвеждането 
на техните процедурни правилници.

Изменение 380
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Работните групи на Агенцията 
под ръководството на Съвета на 
регулаторите изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от Съвета на 
регулаторите и директора.

Or. en
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Изменение 381
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията, от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, при необходимост. 
Агенцията не носи отговорност за 
разходите за участието на експерти от 
персонала на националните регулаторни 
органи в работните групи на Агенцията.

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията и
от националните регулаторни органи. 
Експертите от Комисията участват 
като наблюдатели. Агенцията не носи 
отговорност за разходите за участието 
на експерти от персонала на 
националните регулаторни органи в 
работните групи на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Изменение 382
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията, от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, при необходимост. 
Агенцията не носи отговорност за 
разходите за участието на експерти от 
персонала на националните регулаторни 
органи в работните групи на Агенцията.

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията и
от националните регулаторни органи. 
Експертите от Комисията, при 
необходимост, участват като 
наблюдатели. Агенцията не носи 
отговорност за разходите за участието 
на експерти от персонала на 
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националните регулаторни органи в 
работните групи на Агенцията.

Or. en

Изменение 383
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията, от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, при необходимост. 
Агенцията не носи отговорност за 
разходите за участието на експерти от 
персонала на националните регулаторни 
органи в работните групи на Агенцията.

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията и
от националните регулаторни органи. 
При необходимост експертите от 
Комисията участват като 
наблюдатели. Агенцията не носи 
отговорност за разходите за участието 
на експерти от персонала на 
националните регулаторни органи в 
работните групи на Агенцията.

Or. en

Изменение 384
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията, от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, при необходимост. 
Агенцията не носи отговорност за 
разходите за участието на експерти от 
персонала на националните регулаторни 
органи в работните групи на Агенцията.

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията и
от националните регулаторни органи. 
При необходимост експертите от 
Комисията участват като 
наблюдатели. Агенцията не носи 
отговорност за разходите за участието 
на експерти от персонала на 
националните регулаторни органи в 
работните групи на Агенцията.
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Or. en

Изменение 385
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията, от 
националните регулаторни органи и от 
Комисията, при необходимост. 
Агенцията не носи отговорност за 
разходите за участието на експерти от 
персонала на националните регулаторни 
органи в работните групи на Агенцията.

2. Работните групи се състоят от 
експерти от персонала на Агенцията и
от националните регулаторни органи. 
Експертите от Комисията, при 
необходимост, участват като 
наблюдатели. Агенцията не носи 
отговорност за разходите за участието 
на експерти от персонала на 
националните регулаторни органи в 
работните групи на Агенцията.

Or. en

Изменение 386
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Директорът, след 
получаване на положително 
становище от Съвета на 
регулаторите, назначава 
председателите на работните групи.

Or. en
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Изменение 387
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Директорът, след 
получаване на положително 
становище от Съвета на 
регулаторите, назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Обосновка

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Изменение 388
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Директорът, след 
получаване на положително 
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становище от Съвета на 
регулаторите, назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Обосновка

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Изменение 389
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Директорът, след 
получаване на положително 
становище от Съвета на 
регулаторите, назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Изменение 390
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, след получаване 
на положително становище от 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Директорът, след 
получаване на положително 
становище от Съвета на 
регулаторите, назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Изменение 391
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи.

3. Директорът, съвместно със 
Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 
работните групи. Съветът на 
регулаторите назначава 
председателите на работните групи.

Or. en

Изменение 392
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема и 
публикува вътрешен процедурен 
правилник за функционирането на 

3. Директорът, след консултация 
със Съвета на регулаторите, приема и 
публикува вътрешен процедурен 
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работните групи. правилник за функционирането на 
работните групи.

Or. en

Изменение 393
Масимилиано Салини, Лара Коми, Фулвио Мартушело, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Работните групи на Агенцията 
под ръководството на Съвета на 
регулаторите изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от Съвета на 
регулаторите и директора.

Or. en

Изменение 394
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Работните групи на Агенцията 
под ръководството на Съвета на 
регулаторите изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от Съвета на 
регулаторите и директора.
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Or. en

Обосновка

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Изменение 395
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Работните групи на Агенцията 
под ръководството на Съвета на 
регулаторите изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от Съвета на 
регулаторите и директора.

Or. en

Обосновка

Това е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, или поради 
това, че измененията са неразделно свързани с други допустими изменения

Изменение 396
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Работните групи на Агенцията 
под ръководството на Съвета на 
регулаторите изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от Съвета на 
регулаторите и директора.

Or. en

Изменение 397
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Работните групи изпълняват 
дейностите, които са им възложени с 
програмния документ, приет съгласно 
член 20, параграф 1, буква д), и всички 
други дейности, които са им 
възложени от директора и Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Изменение 398
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) възнаграждения за публикации, 
обучение и всякакви други услуги, 
предоставяни от Агенцията;
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Or. en

Обосновка

Таксите ще осигурят на Агенцията допълнителни ресурси за изпълнение на нейните 
функции и за справяне с проблема с хроничния недостиг на средства в Агенцията.

Изменение 399
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите на 
Агенцията включват разходи за 
персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи.

2. Разходите на 
Агенцията включват разходи за 
персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи, 
включително разходите, посочени в 
член 2а.

Or. en

Обосновка

Разходи, свързани с групата на заинтересованите страни.

Изменение 400
Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад Кабесон Руис, Йепе 
Кофод, Йенс Гайер, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се заплащат такси 
за искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията в 

1. На Агенцията се заплащат такси 
за следното:
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съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349.

а) искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
вземане на решения относно 
трансгранично разпределяне на 
разходите, предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349;

б) искане за регистрация като 
докладваща страна съгласно член 11, 
параграф 1, трета алинея от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 1348/2014 на Комисията и текущ 
надзор над регистрираните 
докладващи страни от страна на 
Агенцията;

в) надзор над дейностите и 
сътрудничеството между 
операторите на преносни системи, 
включително посредством ЕМОПС за 
електроенергия. 1 OВ L 115, 
25.4.2013 г, стр. 39. 1a Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на 
Комисията от 17 декември 2014 г. за 
прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 
от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия 
на едро с енергия по отношение на 
докладването на данни (ОВ L 363, 
18.12.2014 г., стр. 121).

__________________ __________________

49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39. 49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

Or. en

Обосновка

Предвид текущите трайни ресурсни ограничения на Агенцията, следва да й бъде 
предоставено правото да събира такси за нейните дейности. Това би позволило на 
Агенцията да реализира по-значителни и стабилни приходи за Агенцията.
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Изменение 401
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се заплащат 
такси за искане на решение за 
освобождаване в съответствие с член 11, 
параграф 1 и за решения относно 
трансгранично разпределяне на 
разходите, предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349.

1. Такси се събират за:

a) искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 119, параграф 1 и 
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията съгласно 
член 12 от Регламент (ЕС) № 347/201349

на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 април 2013 г. относно 
указания за трансевропейската 
енергийна инфраструктура[1];

б) регистриране на участници на 
пазара в съответствие с член 8 от
Регламент (EС) 1227/2011;

в) предоставяне на други услуги от 
Агенцията, включително публикации 
и обучения, предоставяни от 
Агенцията, и надзор на 
сътрудничеството между 
операторите на преносна система и 
операторите на разпределителни 
мрежи чрез ENTSO за електроенергия 
и структурата на ЕС на ОРС от ЕС;

г) обработване на жалби.

__________________ __________________

49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39. 49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

Or. en
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Обосновка

Таксите ще осигурят на Агенцията допълнителни ресурси за изпълнение на нейните 
функции и за справяне с проблема с хроничния недостиг на средства в Агенцията.

Изменение 402
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се заплащат такси 
за искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349.

1. На Агенцията се заплащат такси 
за следното:

a) искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
вземане на решения относно 
трансгранично разпределяне на 
разходите, предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349;

б) искане за регистрация като 
докладваща страна съгласно член 11, 
параграф 1, трета алинея от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 1348/2014 на Комисията и текущ 
надзор над регистрираните 
докладващи страни от страна на 
Агенцията.

__________________ __________________

49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39. 49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

Or. en

Обосновка

Събирането на такси за някои от дейностите на Агенцията може да се окаже 
единствения начин да се преодолее постоянния недостиг на финансови средства и 
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човешки ресурси в ACER. Въпреки това таксите следва да бъдат пропорционални на 
административните и другите разходи, свързани с тях, и да се запазят във възможно 
най-нисък размер.

Изменение 403
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се заплащат такси 
за искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349.

1. На Агенцията се заплащат такси 
за следното:

a) искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент 
(ЕС) № 347/201349;

б) искане за регистрация като 
докладваща страна съгласно член 11, 
параграф 1, трета алинея от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 1348/2014 на Комисията и текущ 
надзор над регистрираните 
докладващи страни от страна на 
Агенцията.

__________________ __________________

49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39. 49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.
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Изменение 404
Вернер Ланген, Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Агенцията се заплащат такси 
за искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
за решения относно трансгранично 
разпределяне на разходите, 
предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент
(ЕС) № 347/201349.

1. На Агенцията се заплащат такси 
за искане на решение за освобождаване 
в съответствие с член 11, параграф 1 и 
за вземане на решения относно 
трансгранично разпределяне на 
разходите, предоставяни от Агенцията в 
съответствие с член 12 от Регламент
(ЕС) № 347/201349 за извънредни 
дейности.

__________________ __________________

49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39. 49 OВ L 115, 25.4.2013 г, стр. 39.

Or. en

Обосновка

Основният дял от бюджета на ACER се осигурява от ЕС и обхваща всички нейни 
редовно осъществявани дейности. Този параграф обхваща единствено извънредните 
решения и следва да се прилага към извънредните дейности, като само тогава се 
прилагат правилата за самофинансиращите се агенции. Самофинансиращите се 
агенции съгласно „общия подход“ относно децентрализираните агенции на ЕС трябва 
да получават своето финансиране чрез заплащане на разходите за услугите, които те 
предоставят, и да не събират суми по други причини.

Изменение 405
Давор Шкърлец
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксите, посочени в параграф 1, 
се определят от Комисията.

2. Таксите, посочени в параграф 1, 
се определят от Комисията след 
провеждане на консултация с 



PE610.755v01-00 132/136 AM\1134796BG.docx

BG

Управителния съвет. Комисията 
посочва по-специално случаите, в 
които се заплащат такси и 
възнаграждения, размерът на тези 
такси и възнаграждения и начините 
на заплащането им. Размерът на 
таксите и вноските се фиксира на 
такова равнище, което да осигури, че 
произлизащите от тях приходи са по 
принцип достатъчни да покрият 
пълната стойност на разходите за 
предоставяните услуги. При 
необходимост Комисията 
преразглежда размера на таксите и 
възнагражденията въз основа на 
оценка на нуждите и размера на 
таксите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че Комисията определя подходящия размер на таксите.

Изменение 406
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксите, посочени в параграф 1, 
се определят от Комисията.

2. Таксите, посочени в параграф 1, 
се определят от Комисията след 
провеждане на консултация с 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.
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Изменение 407
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Таксите, посочени в параграф 
1, буква б), покриват всички 
необходими и законосъобразни 
административни разходи, направени 
от Агенцията за оценка, регистрация 
и текущия надзор над дадена 
докладваща страна, и се запазват във 
възможно най-нисък размер.

Or. en

Обосновка

Събирането на такси за някои от дейностите на Агенцията може да се окаже 
единствения начин да се преодолее постоянния недостиг на финансови средства и 
човешки ресурси в ACER. Въпреки това таксите следва да бъдат пропорционални на 
административните и други разходи, свързани с тях, и да се запазят във възможно 
най-нисък размер.

Изменение 408
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. 12 месеца след влизане в сила на 
настоящия регламент Европейската 
комисия извърша оценка на 
предоставения бюджет на Агенцията 
с цел да се осигури подходящо 
финансиране и човешки ресурси, 
които да позволят на Агенцията да 
изпълнява своята роля, като работи в 
посока единен енергиен пазар и като 
допринася за енергийната сигурност в 
полза на потребителите в ЕС. След 
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това, ако е целесъобразно, 
Европейската комисия ще направи 
предложения за промени в бюджета 
на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
или поради това, че е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 409
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения следва 
да бъдат направени договорености, в 
които се определят по-специално 
характерът, обхватът и процедурните 
аспекти на участието на тези държави в 
работата на Агенцията, включително 
разпоредби за финансовите вноски и 
персонала.

2. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения следва 
да бъдат направени договорености, в 
които се определят по-специално 
характерът, оценка на изпълнението и 
клауза за изтичане на срока на 
действие, обхватът и процедурните 
аспекти на участието на тези държави в 
работата на Агенцията, включително 
разпоредби за финансовите вноски и 
персонала. Третите държави, 
участващи в Агенцията, зачитат 
суверенитета и суверенните права на 
всички държави членки.

Or. en

Обосновка

Споразумението трябва да бъде законосъобразно и да е съобразено 
законодателството на Съюза като цяло. Третите държави, участващи в Агенцията, 
не следва по никакъв начин да застрашават суверенитета и суверенните права на 
държавите членки.
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Изменение 410
Неоклис Силикиотис, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема 
стратегия за отношенията с трети 
държави или международни 
организации, отнасящи се до въпроси 
от компетентността на Агенцията. 
Комисията гарантира, че Агенцията 
функционира в рамките на своя 
мандат и съществуващата 
институционална рамка чрез 
сключване на подходящи работни 
договорености с директора на 
Агенцията.

заличава се

Or. en

Обосновка

ACER не разполага с политически мандат. Стратегия за отношения с трети
държави или международни организации не е оправдана. Параграфи 1 и 2 вече са 
определили необходимата рамка чрез споразумения за сътрудничество.

Изменение 411
Мирослав Похе, Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Патриция Тоя, Соледад 
Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Едуар Мартен, Йепе Кофод, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията сметне, че 
съществуването на Агенцията вече не е 
оправдано от гледна точка на 
възложените ѝ цели, правомощия и 
задачи, тя може да предложи 
настоящият регламент да бъде 
съответно изменен или отменен.

2. Когато Комисията сметне, че 
съществуването на Агенцията вече не е 
оправдано от гледна точка на 
възложените й цели, правомощия и 
задачи, тя се консултира със Съвета 
на регулаторите. Съветът на 
регулаторите изготвя становище 
относно бъдещата роля на Агенцията 
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в рамките на 12 месеца от получаване 
на искането на Комисията. 
Комисията, като вземе надлежно 
предвид становището на Съвета на 
регулаторите, може да предложи 
настоящият регламент да бъде 
съответно изменен или отменен.

Or. en

Обосновка

Всяка промяна в бъдещата роля на Агенцията следва да бъде обсъдена от Съвета на 
регулаторите, който следва да изготви становище относно бъдещото функциониране 
на Агенцията.

Изменение 412
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията сметне, че 
съществуването на Агенцията вече не е 
оправдано от гледна точка на 
възложените ѝ цели, правомощия и 
задачи, тя може да предложи 
настоящият регламент да бъде 
съответно изменен или отменен.

2. Когато Комисията, след като се 
консултира с националните 
регулаторни органи, сметне, че 
съществуването на Агенцията вече не е 
оправдано от гледна точка на 
възложените й цели, мандат и задачи, 
тя може да предложи настоящият 
регламент да бъде съответно изменен 
или отменен.

Or. en


	1134796BG.docx

