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На 5 август 2013 г. Комисията реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

Съобщение на Комисията „Постигане на вътрешния пазар на електроенергия 
и извличане на максимални ползи от публичната намеса“ 
C(2013) 7243 final. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 10 март 2014 г. 
 
На 497-ата си пленарна сесия, проведена на 25 и 26 март 2014 г. (заседание от 25 март), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 135 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства новото съобщение, което има за цел да предостави на държавите 

членки насоки за извличане на максимални ползи от публичната намеса. Според ЕИСК 
това е възможност за пренастройване на политиките в светлината на придобития опит 
от държавите членки и за нов тласък на процеса на интегриране на пазара на 
електроенергия в ЕС чрез по-ясното съсредоточаване върху ползата за обществото 
(по-специално за най-уязвимите лица) и премахването на енергийната бедност в ЕС. 

 
1.2 ЕИСК препоръчва поясняването на термините „публична намеса“ и „държавна помощ“. 

Извличане на максимална полза от публичната намеса не означава систематично 
намаляване или увеличаване на намесата или помощта, а по-скоро нейното 
оптимизиране. 

 
1.3 ЕИСК се обявява за по-тясна съгласуваност на европейско равнище на националната и 

местната публична намеса с цел да се избегне всякакъв риск от контрапродуктивно 
въздействие. 

 
1.4 ЕИСК препоръчва на Комисията да следи внимателно да не би целите, определени в 

нейното съобщение, да попречат на постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“. 
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1.5 Един по-добре интегриран, по-задълбочен и гъвкав пазар на електроенергия следва да 
бъде от полза за производителите и потребителите (включително МСП, занаятчии и 
други дребни производители). Националните граници обаче продължават да създават 
сериозни пречки, свързани с нормативната уредба, преносния капацитет, ценовата 
структура и т.н. 

 
1.6 ЕИСК припомня спешния характер на разработването на транспортни инфраструктури 

и укрепването на междусистемните връзки в областта на електроенергетиката. 
 
1.7 ЕИСК подкрепя идеята за европеизиране на системите за помощи за възобновяемите 

енергийни източници и препоръчва на Комисията да предприеме допълнителни мерки 
за улесняване на механизмите на сътрудничество между държавите членки с цел 
насърчаване на трансграничната помощ. 

 
1.8 ЕИСК е съгласен, че следва да се преразгледа подкрепата за новите технологии, след 

като те се утвърдят като зрели. ЕИСК счита, че Комисията следва да даде ясно 
определение на термина „зрял енергиен източник“, което да подлежи на развитие във 
времето. 

 
1.9 ЕИСК е съгласен, че вътрешният пазар на електроенергия не е самоцел. Той трябва да 

се създаде в полза на всички потребители и по-специално на най-уязвимите. 
ЕИСК подкрепя идеята за предприемане на мерки на европейско равнище за 
предоставяне на повече права на потребителите като основни фактори на европейския 
пазар на електроенергия, така че те да се превърнат в „потребители - участници“. 
ЕИСК призовава Комисията да ускори действията си в тази област и да предложи 
мерки и инициативи, насочени към извличане на максимална полза от публичната 
намеса с цел премахване на енергийната бедност. 

 
1.10 ЕИСК подчертава, че електроенергията представлява основно общо благо и трябва да 

бъде управлявана като такова. В името на общия икономически интерес дадена 
държава членка може да я обвърже с определени задължения за обществена услуга. 
Всеобщият достъп до енергия следва да бъде в основата на европейската енергийна 
политика и да залегне в Договора. В интерес на конкуренцията извличането на 
максимална полза от публичната намеса в сектора на енергетиката не следва да води до 
намаляване или ограничаване на задълженията за обществена услуга, които държавите 
членки са решили да въведат. ЕИСК настойчиво призовава Комисията да бъде особено 
бдителна по този въпрос и да предприеме мерки за предоставяне на по-надеждни 
гаранции за изпълнение на задълженията за обществена услуга и за по-строгото им 
спазване, независимо от настоящите ограничения, свързани с финансовата дисциплина. 
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2. Въведение 
 

2.1 През 2008 г. Европейският съюз си постави амбициозни цели в областта на климата и 
енергетиката („20–20–20“). Новата европейска рамка за климата/енергетиката от 
22  януари 2014 г. за периода до 2030 г. ще бъде обект на предстоящо становище на 
ЕИСК. Държавите членки отбелязаха напредък към постигането на целите, свързани с 
енергията от възобновяеми източници, което в голяма степен се дължи на публичната 
намеса. 

 

2.2 Освен това през февруари 2011 г. държавните и правителствените ръководители на 
страните от ЕС заявиха, че изграждането на вътрешния енергиен пазар трябва да бъде 
завършено до 2014 г. Оттогава Комисията публикува редица документи за тази цел. 
На 15 ноември 2012 г. тя публикува съобщение, озаглавено „За постигане на реално 
функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“, заедно с първоначална оценка на 
вътрешния енергиен пазар и план за действие за неговото доизграждане. Съобщението 
беше последвано от публично изслушване относно вътрешния енергиен пазар, 
адекватността на мощностите за производство на енергия и механизмите за капацитет. 

 

2.3 На 5 ноември 2013 г. Комисията публикува друго съобщение относно „Постигане на 
вътрешния пазар на електроенергия и извличане на максимални ползи от публичната 
намеса“, заедно с пет документа, изготвени от службите на Комисията, които съдържат 
насоки относно механизмите за капацитет, механизмите за подкрепа на възобновяемите 
енергийни източници, договореностите за сътрудничество между държавите членки в 
областта на възобновяемите енергийни източници и решенията, свързани с 
оптимизацията на търсенето. 

 

2.4 Комисията отбелязва, че създаването на вътрешния пазар и преследването на целите в 
областта на климата/енергетиката пораждат нови предизвикателства, изискващи нови 
форми на публична намеса предимно на национално равнище: оттук и стремежът към 
разработване и подкрепа на възобновяеми източници на енергия, осигуряване на 
подходящи производствени мощности и т.н. 
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2.5 Целта на настоящото съобщение на Комисията е да предостави на държавите членки 
насоки за извличане на максимална полза от публичната намеса, адаптиране на 
съществуващите мерки за намеса и разработване на нови. Когато публичната намеса не 
е добре замислена, тя може сериозно да наруши пазара и да доведе до повишаване на 
цените на енергията както за домакинствата, така и за предприятията. Поради това 
Комисията определи списък на действия, които трябва да се предприемат преди 
всякаква публична намеса: да се установи конкретният проблем и причината за него, да 
се докаже, че пазарът не е в състояние да го реши; да се направи оценка на 
взаимодействието с други цели на енергийната политика и да се координират 
различните инструменти на публичната политика; да се направи оценка на 
алтернативните възможности; да се минимизира въздействието върху 
електроенергийните системи; да се поддържат ниски разходи за намеса; да се разгледат 
разходите за производителите и частните лица; да се извършва наблюдение, оценка и 
постепенно преустановяване на тези мерки след постигането на целта. 

 

2.6 Според Комисията целта е постепенното изграждане на европейски енергиен пазар, 
който се характеризира с правилно функциониране на предлагането и търсенето, 
с ценови сигнали, съответстващи на целите на политиката, с равнопоставеност на 
участниците и ефективно производство на енергия. Когато технологиите достигнат 
достатъчна степен на зрялост, те следва постепенно да преминат към пазарни цени, 
а мерките за подкрепа следва евентуално да бъдат преустановени. На практика това ще 
означава постепенно премахване на преференциалните тарифи и преминаване към 
преференциални премии и други инструменти за подкрепа с цел насърчаване на 
производителите да реагират на пазарните тенденции. Освен това Комисията 
настойчиво приканва държавите членки по-добре да координират стратегиите си в 
областта на възобновяемите енергийни източници с цел намаляване на разходите на 
потребителите, свързани с цените и таксите за енергия. Следва да се постигне по-тясно 
сближаване на схемите за подкрепа. 

 

2.7 Въпреки че съобщението не е правно обвързващо, в него се определят основните 
принципи, въз основа на които Комисията ще оценява публичната намеса, свързана със 
схемите за подкрепа на възобновяемите енергийни източници, механизмите, отнасящи 
се до капацитета, и мерките за адаптиране на потребителското търсене. Ето защо тези 
принципи ще окажат въздействие върху начина на прилагане на правилата на 
Европейския съюз за държавната помощ и начина на изпълнение на законодателството 
на ЕС в областта на енергетиката. Комисията възнамерява да предложи и правни 
инструменти, за да гарантира пълното прилагане на тези принципи. 
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3. Бележки на ЕИСК 
 

3.1 ЕИСК многократно е заявявал, че разглежда вътрешноевропейския енергиен пазар като 
възможност и че трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира, че 
функционирането му е от полза за битовите и промишлените потребители и 
същевременно да се привлекат за активно участие организациите на гражданското 
общество с цел превенция и борба с енергийната бедност1. 

 

Към единен пазар: премахване на границите 
 

3.2 ЕИСК винаги е одобрявал инициативите на Комисията за доизграждане на вътрешния 
енергиен пазар. Освен това ЕИСК изтъква, че за тази цел подкрепя принципа на 
създаване на европейска енергийна общност (ЕЕО). ЕЕО следва да даде възможност за 
укрепване на общото управление на енергийните въпроси по оптимален начин, като 
утвърждава солидарността, сътрудничеството и интеграцията най-вече по отношение 
на аспектите, свързани с пазара и инфраструктурата. 

 

                                                      
1 

 ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 27-29; ОВ C 68, 6.3.2012 г., стр. 15-20; ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 21-26. 
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3.3 Вътрешният пазар не може да съществува, докато все още има „национални граници“ 
за търговията с енергия, а трансграничните производствени мощности следва да се 
третират също както тръбопроводите, които не пресичат границите. В съобщението 
следва също да се подчертае, че освен разликите в националните законодателства, 
достъпът до трансгранични производствени мощности все още продължава да бъде 
значителна пречка за практическото премахване на бариерите във вътрешния енергиен 
пазар. Например повсеместното въвеждане на ценообразуване на принципа 
„влизане/излизане“ и на методология за разпределение на преносния капацитет във 
всички държави членки би могло да стимулира трансграничната търговия, което е за 
предпочитане пред модела „от точка до точка“, защото създава стимули за операторите 
на преносни системи (ОПС) да инвестират с цел премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет, съществуващи на трансгранично равнище в обслужваните от 
тях райони. Това ще бъде от полза за всички пазарни участници, включително за 
участниците в пазара на периодични възобновяеми енергийни източници. Освен 
Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO-E), Комисията и 
Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) трябва за 
преразгледат механизмите за разпределение и да възложат отговорности на ОПС по 
отношение на енергийните борси. Необходимо е преразглеждане с цел да се гарантира, 
че по националните граници не съществуват потенциални „изкуствено създадени 
участъци с намален капацитет“, които могат да ограничат енергийните потоци между 
държавите членки. Такива „изкуствено създадени участъци с намален капацитет“ може 
да се появят в резултат от национални протекционистки политики, имащи за цел 
въвеждането на единни национални тарифи, или потенциални нелоялни търговски 
практики на национални ОПС, чрез които вътрешни участъци с намален капацитет се 
преместват към границите на обслужван от тях район. Подобни правила биха 
насърчили ОПС да насочат инвестициите си към подобряване на трансграничните 
междусистемни връзки на преносните мрежи. 

 
3.4 ЕИСК се обявява за укрепване на междусистемните връзки в областта на 

електроенерегетиката с цел завършване на вътрешния енергиен пазар. ЕИСК подкрепя 
всички инициативи за по-гъвкаво използване и повишаване на ефективността на 
електрическите мрежи във връзка с разработването на възобновяеми енергийни 
източници; той одобрява сътрудничество от типа на Coreso — зачатъчна форма на 
европейска електроенергийна диспечерска система. 

 
 Възобновяеми енергийни източници и адекватност на производството 
 
3.5 Освен това ЕИСК многократно е подкрепял засиленото използване на възобновяеми 

енергийни източници2. ЕИСК подкрепя целите на пътната карта до 2050 г. 
 

                                                      
2 

 ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 43-48; ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 133-139; ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 126-132. 
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3.6 Схемите за подпомагане на възобновяемите енергийни източници са въведени по 
време, когато делът на тези енергии е бил нисък, а технологията в съвсем начален 
стадий на развитие. Понастоящем делът на възобновяемите енергийни източници в 
енергийния микс значително е нараснал и ще продължи да нараства в дългосрочен 
план. ЕИСК е съгласен с Комисията, че публичната намеса трябва да бъде оценявана 
при надлежно спазване на принципа на субсидиарност и в зависимост от степента на 
зрялост на енергийните източници и технологии. От друга страна ЕИСК счита, че 
Европейската комисия следва да предложи ясно определение за „зрял енергиен 
източник“, което да подлежи на преразглеждане в контекста на техническия прогрес. 
ЕИСК би желал също да подчертае, че оценката и адаптирането на схемите за подкрепа 
на възобновяемите енергийни източници следва да се извършат по такъв начин, че да 
се гарантира, че потребителите и особено най-уязвимите от тях могат да извлекат 
максимална полза от европейския пазар на електроенергия. ЕИСК препоръчва да се 
обърне внимание на адаптирането на подкрепата, за да се гарантира, че то няма да 
затрудни постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. ЕИСК препоръчва на 
Комисията да обърне внимание на този аспект при изготвянето на новите насоки на 
Съюза относно държавната помощ в областта на околната среда и енергетиката. 

 
3.7 В същия дух подкрепата за възобновяемите енергийни източници следва постепенно да 

бъде преустановена за достигащите зрялост технологии, но също и да бъде подходящо 
съгласувана с развитието на функционален пазар на емисии. ЕИСК е съгласен с 
Комисията, че подкрепата за възобновяемите енергийни източници следва да бъде 
гъвкава, пропорционална, постепенно намаляваща и конкурентоспособна и да им даде 
възможност във все по-голяма степен да отговарят на пазарните сигнали и да се 
конкурират с конвенционалните източници. Директната подкрепа за възобновяемите 
енергийни източници следва постепенно да се замести от добре функционираща 
система за търговия с емисии (СТЕ) и постепенно да бъде преустановена. 

 
3.8 ЕИСК приветства инициативите на Комисията за „европеизиране“ на подкрепата за 

възобновяемите енергийни източници. Комисията следва да продължи да улеснява 
създаването на механизми за сътрудничество между държавите членки с цел да 
насърчава трансграничната подкрепа, която понастоящем рядко се използва. Освен 
това европеизирането на подкрепата трудно би могло да се осъществи докато 
държавите членки са в състояние да разработват индивидуални политики, да 
практикуват „паразитизъм“ или да налагат ограничителни мерки на съседните държави 
(напр. подкрепата за бързото разработване на възобновяеми енергийни източници в 
Германия предизвиква кръгови потоци в Полша и Чешката република, което води до 
допълнителни разходи за електроенергията в тези страни за балансиращ капацитет и 
сигурност на доставките). Справянето с такива проблеми е по-лесно сега, докато 
системата е все още в относително начален стадий, отколкото по-късно, когато 
въздействието на зависимостта става по-силно. 
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3.9 Особена тревога във връзка с интегрирането на възобновяемите енергийни източници 
буди фактът, че енергопроизводството от тях е непостоянно и изисква балансиращ или 
резервен капацитет. В съобщението се подчертава, че съществува риск подкрепата на 
държавите членки за резервния капацитет да се използва на практика за подпомагане на 
неефективни електроцентрали или за субсидиране на изкопаеми горива. Проблемът 
следва да бъде смекчен на първо място чрез развитието на ефективни дневни пазари и 
пазари за балансиращи и допълнителни услуги. Ако тези пазари наистина са 
ефективни, като функционират в трансграничен аспект и подават правилни ценови 
сигнали, те биха могли в крайна сметка да регулират достатъчно добре пазара, за да 
премахнат необходимостта от допълнителен механизъм по отношение на капацитета. 
Всички резервни или предназначени за компенсиране на капацитета механизми трябва 
да бъдат „основани на пазара, технологично неутрални, недискриминационни и 
отворени за трансгранично участие“3. 

 
3.10 Понастоящем стандартите и механизмите за осигуряване на адекватност на 

производството са различни в отделните държави членки, тъй като проблемите, 
свързани с изравняването на търсенето и предлагането, са различни във всяка държава 
членка. Публичната намеса е необходима за гарантиране на сигурността на доставките 
и натрупване на резерви, които по своя характер са национални. Въпреки това, тъй като 
пазарите стават все по-взаимосвързани и взаимозависими, както и с цел да се 
предотврати съществуването на различни, фрагментирани системи, следва да се 
насърчават консултациите и сътрудничеството между отделните страни, по-специално 
в рамките на Групата за координация в областта на електроенергетиката, а Комисията 
следва да разгледа осъществимостта на пазар за европейски производствен капацитет 
въз основа на натрупания досега положителен опит. 

 
 Публична намеса 
 
3.11 ЕИСК е съгласен с Комисията, че публичната намеса играе важна роля за постигането 

на целите на европейската политика в областта на енергетиката и климата. Той счита, 
че извличането на максимална полза от публичната намеса не следва непременно да 
означава намаляване или разширяване на последната, а по-скоро оптимизиране на 
публичните действия. Комитетът счита, че този вид намеса трябва да играе още по-
важна роля в усилията за борба с енергийната бедност, вярва, че публичната намеса 
следва да бъде по-добре оползотворена в тази област и призовава Комисията да 
представи предложения и инициативи по този въпрос. 

 
3.12 От друга страна той подчертава колко е важно да се предприемат мерки за гарантиране 

на съгласуването на публичната намеса на национално, регионално и местно равнище в 
цяла Европа; при някои обстоятелства подобна намеса на европейско равнище може да 
бъде контрапродуктивна. 

                                                      
3

 Eurelectric, 17 януари 2014 г. 
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3.13 Същевременно ЕИСК изтъква, че енергийният микс е част от националния 

суверенитет, но той не трябва да нарушава конкуренцията и трябва да спазва правилата 
за държавната помощ. Тъй като тази намеса оказва въздействие върху други 
европейски страни, ЕИСК счита, че следва да се засили координацията между 
държавите членки, по-специално в рамките на Групата за координация в областта на 
енергетиката, с цел постигането на по-тясна съгласуваност на европейско равнище. 

 
3.14 Във връзка с това ЕИСК изтъква, че би било уместно Комисията да направи ясно 

разграничение между публична намеса и държавна помощ. 
 
3.15 Публичната намеса оказва въздействие върху разходите за енергопроизводство и 

цените на електроенергията. Комисията признава, че е трудно на сравнима основа да се 
установят разходите на всяка технология за енергийно производство и да се направи 
оценка на необходимата публична подкрепа. ЕИСК ще разгледа внимателно в 
предстоящо становище доклада и съобщението на Комисията „Цени и разходи на 
енергията в Европа“, публикувани на 22 януари 2014 г. Комитетът отново отправя 
препоръка към Комисията да представи в този доклад анализ на енергийната бедност в 
Съюза, както и европейска стратегия и пътна карта за борбата с нея. 

 
3.16 Колкото по-широк, развит и ликвиден бъде пазарът на електроенергия, толкова по-

голяма стабилност ще се гарантира и толкова повече ще намалее нуждата от различни 
форми на ad hoc или временна публична намеса, които понастоящем създават проблеми 
във връзка с координацията. 

 
 Конкурентоспособност 
 
3.17 Комисията напълно основателно изтъкна въпроси като сигурността на доставките или 

намаляването на ценовата конкурентоспособност на европейската икономика, които 
невинаги са съвместими с целите „20–20–20“ или с целите за периода до 2050 г. 
Например постигането на целите на пакета за климата води до повишаване на 
разходите за електроенергия на физическите лица и промишлените предприятия, което 
затруднява конкурентоспособността. От друга страна подкрепата за възобновяемите 
енергийни източници може да доведе до извънредно ниски цени на едро на 
електроенергията и да наруши сигналите за инвестиране в резервен капацитет. 
Инструментите за постигане на целите „20–20–20“ трябва надлежно да бъдат 
наблюдавани с цел да се гарантира, че нарушенията не вземат превес над ползите. 

 



- 10 - 

TEN/535 – EESC-2013-06389-00-00-AC-TRA   EN/FR – AV/AS-AS/ld/gd …/… 

3.18 Същевременно допълнително безпокойство предизвиква предложението на Комисията 
за насърчаване на сключването на дългосрочни договори за изграждане на нови 
електроцентрали между производителите на електроенергия и бъдещите крайни 
потребители с цел да се осигури конкурентоспособността на енергоемките промишлени 
сектори. Комисията признава, че съществува риск от блокиране на пазарите и че 
подобни договори следва да се разгледат внимателно, за да се установи дали ползите са 
повече от разходите и дали на практика не се възпрепятства конкуренцията. Освен това 
енергоемките потребители са по-склонни да предпочитат конвенционалните централи, 
които предлагат надеждни енергийни доставки. Тяхната подкрепа би могла да осуети 
други европейски политики, като се започне от подкрепата за възобновяемите 
енергийни източници и се стигне до спазването на Директивата за емисиите от 
промишлеността. В извънредни ситуации става особено трудно за вземащите решения 
лица, когато промишленият потребител по каквато и да е причина реши да премести 
производството. 

 
 Повече права на потребителите / борба с енергийната бедност 

 
3.19 ЕИСК е напълно съгласен, че вътрешният пазар на електроенергия не е самоцел. 

Пазарът на електроенергия трябва да бъде от полза за всички, особено за най-уязвимите 
лица. Необходими са усилия за доизграждането му, защото понастоящем пазарът е 
силно раздробен. Това оказва отрицателно въздействие върху свободата на 
европейските потребители да избират между доставчици и бюджети (цените са 
прекалено високи), върху сигурността на енергийните доставки и усилията за справяне 
с изменението на климата и енергийния преход. Европейската енергийна политика 
следва да положи повече усилия за премахване на енергийната бедност. 

 

3.20 Оптимизацията на потреблението и енергийната ефективност предлагат огромен 
потенциал за намаляване на пиковете на потреблението. Този потенциал продължава да 
не се използва достатъчно въпреки техническия прогрес. ЕИСК категорично се обявява 
за предоставяне на права на потребителите да определят енергийното си потребление и 
да се превърнат в „потребители - участници“. Технологии като интелигентните системи 
за отчитане трябва действително да бъдат предназначени за всички потребители, 
включително за най-уязвимите, както и да бъдат напълно ефективни и полезни чрез 
предоставяне на лесно разбираема, прозрачна информация без допълнителни разходи и 
по този начин да улесняват интелигентното адаптиране на енергийното търсене (и да 
гарантират сигурност/поверителност на данните). ЕИСК подкрепя насърчаването на 
научните изследвания и развойната дейност в сектора на енергетиката (предимно в 
областта на интелигентните инструменти и съхраняването на енергия). 

 

3.21 Публичната намеса е от решаващо значение и защото при оптимизиране на 
потреблението и управление на потреблението се наблюдава тенденцията да се 
натоварват излишно уязвимите потребители. Следователно подкрепата, предоставена 
на уязвимите потребители, трябва да бъде адаптирана към съответното им положение, а 
критериите за допустимост следва да бъдат справедливи и предвидими. 
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3.22 ЕИСК счита, че технологиите за управление на потреблението и оптимизиране на 
потреблението сами по себе си не са достатъчни за адаптиране и намаляване на 
потреблението. ЕИСК се обяви за повишаване на осведомеността и предоставяне на 
права на гражданите на европейско равнище чрез различни инициативи, подпомагани 
от фонд за енергийна солидарност 4 . ЕИСК подкрепя мерките за подобряване на 
енергийните характеристики на сградите (с професионално енергийно сертифициране) 
с цел разрешаване на проблема с „енергопропускливите“ сгради и постепенното им 
извеждане от пазара на продажбите или отдаването под наем. 

 

3.23 Европейските енергопотребители са сред най-неудовлетворените от пазара. Основните 
въпроси, които трябва да бъдат разгледани от гледна точка на потребителите с цел 
подкрепа на развитието на добре функциониращ енергиен пазар включват: достъп до 
енергия; обективна, надеждна информация относно предлагането, съдържаща 
сравнителни данни, предоставени от независими структури; прозрачност на 
договорните условия; защита срещу подвеждащи и агресивни търговски практики; 
единна информационна служба за контакт, разбираема информация за потребителя; 
ефективно прилагане на Директивата за енергийната ефективност; лесна смяна на 
доставчика; ефективни средства за правна защита в случай на основателни оплаквания5 
и мерки за борба с енергийната бедност. Провеждането на независимо наблюдение на 
енергийните пазари също е от решаващо значение за осигуряването на справедлива 
конкуренция и полза за потребителя. Напредъкът в тези области може да доведе до по-
широка социална и политическа подкрепа за енергийните политики на ЕС. 

 

                                                      
4 

 OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 21-26. 
5

  Consumer rights in electricity and gas markets („Правата на потребителите на пазарите на електроенергия и природен газ“) 
— Документ за позицията на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), декември 2013 г. 
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3.24 ЕИСК подкрепя местното производство на възобновяема енергия от потребители 
(„производители - потребители“6). Това явление се развива бързо в редица страни, 
особено в Германия и Обединеното кралство. То е от решаващо значение за енергийния 
баланс в Европа, за по-евтини енергийни доставки и за намаляване на емисиите на CO2. 
Ролята на производителите - потребители на енергийния пазар е свързана с борбата с 
енергийната бедност. Благодарение на интелигентните мрежи и интелигентните 
системи за отчитане производителят - потребител може да осигури размяна на 
енергийни услуги, произвеждани от малка производствена мощност. До края на 2020 г. 
в Обединеното кралство ще има около 8 милиона инсталации от този тип, които ще 
произвеждат около 40 GW електроенергия. Броят на заетите в това производство ще 
надхвърли 100 000 души. Производителите - потребители следва да получават 
публична подкрепа с оглед премахването на законодателните пречки и 
финансова/оперативна подкрепа под формата на услуги по монтажа и поддръжката, по-
специално в областта на инвестициите. Необходимо е обаче и ефективно регулиране, за 
да се гарантира, че производителите - потребители поемат съответната отговорност за 
всички дисбаланси, които могат да предизвикат при доставянето на енергия в 
системата, както и да се създадат основани на пазара инструменти и ценови механизми, 
които да ги стимулират да намалят тези дисбаланси. 

 
3.25 Електроенергията не е като другите стоки. Тя представлява основно общо благо и 

трябва да бъде управлявана като такова. В името на общия икономически интерес 
дадена държава членка може да я обвърже с определени задължения за обществена 
услуга. ЕИСК многократно е настоявал всеобщият достъп до енергия да бъде включен 
в целите на общата енергийна политика на ЕС и да бъде записан в Договора. Във 
връзка с това ЕИСК изтъква, че трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че при 
определянето от държавите членки по силата на Директива 2009/72/EО на 
задълженията за обществена услуга, свързани с общия интерес (по-специално 
сигурност, достъп до енергия и енергия на достъпни цени, редовност, качество и цена 
на електроенергията, както и опазване на околната среда, включително енергийна 
ефективност и защита на климата съгласно член 3, параграфи 2 и 3 от посочената 
директива), те няма да се размият в процеса на рационализиране на публичната намеса 
в съответствие с принципа на конкуренцията. ЕИСК призовава Комисията да проявява 
максимална бдителност в тази област и отправя искане към нея да представя ежегоден 
доклад по този важен въпрос, който да съдържа не само по-конкретна и подробна 
оценка на спазването на задълженията за обществена услуга от държавите членки в 
годишния си доклад за вътрешния пазар, но и конкретни инициативи с цел по-
надеждно обезпечаване и дори укрепване на тези задължения на европейско равнище. 

 

                                                      
6

  Производителите - потребители са дребни и независими производители на електроенергия, генерирана най-често от 
малки домашни инсталации (напр. малки вятърни турбини, слънчеви панели и оползотворяване на топлинната енергия 
чрез използване на топлинни помпи и т.н.). Определящата характеристика на производителите - потребители е, 
че тяхното производство може да бъде предназначено за собствена употреба или за продажба в по-голяма мрежа. 
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 Управление 
 
3.26 Накрая, за защитата на интересите на всички от решаващо значение са прозрачността и 

почтеността в търговията с енергия на едро, за да се избегне определянето на твърде 
високи цени за крайните потребители и за да се подкрепи доброто управление на 
енергийните предприятия, независимо дали са държавни или частни. Комисията следва 
да направи оценка на прилагането на Регламента относно интегритета и прозрачността 
на енергийния пазар (REMIT) и при необходимост да предложи решения. 
Прозрачността при търговията на едро би дала възможност за бързо откриване на 
проблеми като пазарна злоупотреба или антиконкурентно поведение и за подкрепа на 
намесата на органите по конкуренцията. 

 
Брюксел, 25 март 2014 г. 
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