

2



мб-ÁÑ		902-01-28.RTF
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект




З  А  К  О  Н

за изменение на Закона за енергетиката
(Обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.)




Параграф единствен. В чл. 30, ал. 1, т. 7 думите „с изключение на цените за транзитен пренос” се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение на Закона за енергетиката



Проектът на Закон за изменение на Закона за енергетиката (ЗЕ) е разработен в отговор на писмото на Европейската комисия за възможно неизпълнение на задължения на Република България за прилагане на общностното право по отношение на определянето на цените за пренос на електроенергия. 
Основните цели на законопроекта са:
	да се отрази ангажимент, поет от Република България в отговор на официално уведомително писмо на Европейската комисия за откриване на процедура за неизпълнение на задължения на страната, предвидени в Регламент (ЕО) № 1228/2003;
	да се прецизира разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 7 по отношение на регулирането на цените за пренос на енергия на територията на страната и през територията на страната (транзитен пренос).

С официално уведомително писмо на Европейската комисия е открита процедура за неизпълнение на задължения на Република България, предвидени в Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия - нарушение № 2009/2165 - 25.06.09 г. В писмото вниманието е насочено към чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, въвеждащ изискване за регулиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на таксите за пренос „с изключение на цените за транзитен пренос“. Съображението на Европейската комисия e, че тази разпоредба предполага определянето на различни такси за пренос на електроенергия на територията на страната и за пренос на електроенергия през територията на страната (транзитен пренос), което би могло да доведе до нарушаване на принципа за недискриминация, постановен в чл. 4, параграф 4 от регламента на ЕО. Съгласно изискванията на регламента в посочения член „таксите за достъп до мрежите, прилагани за производителите и потребителите, следва да бъдат прилагани независимо от съответните страни на местоназначение и произход на електроенергията”.  
В представените на Генералния секретариат на Европейската комисия на 26 август 2009 г. съображения на Република България в отговор на Официалното уведомително писмо по нарушение 
№ 2009/2165 се посочва, че изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия се прилагат директно от страна на България, като в България няма определени и не се прилагат други, различни от утвърдените от ДКЕВР, цени за достъп и за пренос на електрическа енергия – преносът на транзитираните количества електрическа енеригя не е утежнен с каквито и да са допълнителни такси, различни от тези за пренос на електрическа енергия на територията на страната. 
С позицията също така е отчетено, че  текстът на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ може да бъде тълкуван като даващ възможност за определяне на различни цени за пренос на електрическа енергия на територията на страната и за транзитен пренос и по този начин може да доведе до нарушаване на принципа за недискриминация, постановен в чл. 4, параграф 4 от регламента.
Независимо от виждането на България, че текстът на 
чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ не е довел до неизпълнение на задълженията на Република България по чл. 4, параграф 4 от регламента, с оглед избягване на съмнения за възможно нарушение на общностното право от българска страна е поет ангажимент до 15 октомври 2009 г. Министерският съвет да одобри и внесе за приемане от Народното събрание изменение на текста на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ.

С предложения законопроект се внасят изменения в глава трета „Регулиране на дейностите в енергетиката”, раздел IV „Ценово регулиране”, чл. 30, ал. 1, като в т. 7 отпада предвиденото в действащия Закон за енергетиката изключение за регулиране на цените за транзитен пренос.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
(Бойко Борисов)
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