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Обхват на третия енергиен пакетОбхват на третия енергиен пакет
• Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент № 1775/2005 относно условията за достъп до 
газопреносни мрежи
• Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета заПредложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп 
до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия 
П Д Е й С• Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2003/55/EC относно правилата за вътрешния 
пазар на природен газр р р
• Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2003/54/EC относно правилата за вътрешния 
пазар на електрическа енергияпазар на електрическа енергия
• Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните 
регулаторирегулатори
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Създаване на третия енергиен пакетСъздаване на третия енергиен пакет
2007 Е й К• 2007 г. Европейският съвет призова Комисията да предложи 

допълнителни мерки в енергийния сектор
• Нужда от сигурност на доставките и създаване на конкурентен и у д ур д д ур
ефикасен пазар 
• На 18 юни Европейският парламент гласува Директива относно 
пазара на електроенергия и създаването на Агенцията запазара на електроенергия и създаването на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните регулатори
• На 8 и 9 юни предстои р д

• Обсъждане на регламента относно условията за достъп до 
газопреносните мрежи

• Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на газД р щ р р р
• Завършване - до края на настоящия законодателен период
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Основни целиОсновни цели
• Отделяне на дейностите по доставка и производство от 
йдейността по експлоатация на мрежата.

• Хармонизиране на правомощията и независимост на 
националните енергийни регулаторинационалните енергийни регулатори.
• Сътрудничество между националните регулатори
• Подобряване на координирането на експлоатацията на• Подобряване на координирането на експлоатацията на 
мрежите и обезпечаване на тяхната сигурност
• Прозрачност на дейностите на енергийния пазар• Прозрачност на дейностите на енергийния пазар
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Модели за разделяне на дейноститеМодели за разделяне на дейностите
• Модел на разделяне собствеността

• Пълно фактическо отделяне на собствеността на системните оператори от ф р р
дейността по доставка и производство

• Модел на независим системен операторМодел на независим системен оператор

• Модел на независим преносен оператор
• Чрез правни и регулаторни средства се гарантира независимостта на 
оператора в рамките на вертикално интегрираното предприятие

• Предложен като алтернатива през януари 2008
• Подкрепя се и от България
• Компромис – от 6 юни 2008

– На заседанието по Съвета по транспорт, телекомуникации и р р у
енергетика

– Наред с пълното отделяне по собственост се предвижда опция за 
“независим преносен оператор”, а не дерогация с временен характерр р р , д р ц р р р
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ВВажни аспекти на новата рамка съгласно предложенията 
на Европейския парламент

• Защита на потребителите
• “Енергийна бедност”- дефиниране на понятието
Недопустимост на спирането на доставките през зимата и “доставчик за• Недопустимост на спирането на доставките през зимата и “доставчик за 
краен случай”

• Смяна на доставчик – без допълнителни разходи до 1 месец след заявка
С А• Създаване на силна Агенция за сътрудничество между 

енергийните регулатори
• Водеща роля• Водеща роля
• Може да инициира чрез Комисията разработката на задължителни 
кодекси по процедурата на комитология
А б• Активно участие на потребителите и доставчиците на природен газ при 
разработването на кодекси

• Европейските мрежи на оператори разработват кодекси, свързани с  
експлоатация на мрежата
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Перспективи за Третия енергиенПерспективи за Третия енергиен 
пакетпакет
• При гласуването на първо четене на електрическата 
директива е подкрепен вариант само за пълно разделянедиректива е подкрепен вариант само за пълно разделяне 
на собствеността
• На 9 юли се гласува директивата относно пазара на газ• На 9 юли се гласува директивата относно пазара на газ

• Очаква се подкрепа за модела на “независим преносен оператор”
• Ще се направи опит повторно да се гласува моделът “независим 

”системен оператор”
• В момента се търси компромис
• Целта е до края на законодателния период да се• Целта е до края на законодателния период да се 
постигне окончателно съгласие
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Предложения докладчика г-н Папаризов, приети в доклада по Предложението за 
Регламент за Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносните мрежи

• Създаване на европейски инструменти за подобряване на 
сътрудничеството и укрепване на функционирането на вътрешния пазар

• Координиране на операторите на преносни системи иКоординиране на операторите на преносни системи и 
хармонизиране на правилата за операторите на системи за 
съхранение на газ 

Засилване на прозрачността и осигуряването на дългосрочни програми• Засилване на  прозрачността и осигуряването на дългосрочни програми 
за осигуряване на доставките на газ

• Планиране на инвестициите и предотвратяване на сериозни 
смущения в доставките

• Сътрудничество между операторите на преносни системи 
• Създаване на Европейска мрежа от оператори на преносниСъздаване на Европейска мрежа от оператори на преносни 
системи на газ (ENTSOG)
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Предложения докладчика г-н Папаризов, приети в доклада по Предложението за 
Регламент за Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносните мрежи

• Осигурен е по-оптимален баланс между ENTSOG, националните 
регулатори и Агенцията.
• Относно функциите на ENTSOG са концентрирани върху:

• Технически въпроси, свързани с достъп до мрежата на трети 
странистрани

• Правила за сигурност, надеждност и оперативна 
съвместимост

• Оперативни процедури 
• Приеманите кодекси да бъдат ограничени само до 
експлоатацията на мрежите
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Предложения докладчика г-н Папаризов, приети в доклада по Предложението за 
Регламент за Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносните мрежи

Водеща роля на Агенцията
• При разработването на кодексите• При разработването на кодексите
• Одобрение на работната програма, разработена от 

ENTSOGENTSOG
• Наблюдение и преглед на инициативите в областта 
на регионалното сътрудничествона регионалното сътрудничество 

• Координиране на изработването на десетгодишния 
инвестиционен планинвестиционен план
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Предложения докладчика г-н Папаризов, приети в доклада по Предложението за 
Регламент за Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносните мрежи

Регионални инициативи 
• Насърчаване на преносните оператори и сътрудничеството между 
регулаторите на регионално ниворе у а ор е а ре о а о о

• Насочени са към осигуряване на оптимално управление на 
мрежата и целесъобразно планиране и реализиране на 
инвестициитеинвестициите 

Регионални търгове за преносен капацитет
• България все още идентифицира сериозни бариери пред 
свободата на електроенергийната търговия с новоприсъединените 
части на вътрешния енергиен пазарчасти на вътрешния енергиен пазар

• България не е получила статут на “припокриваща страна”
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Предложения докладчика г-н Папаризов, приети в доклада по Предложението за 
Регламент за Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносните мрежи

Други съществени аспекти от предложенията
• Повишаване на сигурността на доставките 
• Разширяване на достъпа до хранилищата на 
природен газ

• Обхващане на преноса на втечнен природен газ 
• Повишаване на прозрачността на дейността по 
преноса
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