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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура, 
предложени от Европейската комисия.

Както е посочено от Комисията, настоящата инициатива определя за периода до 2020 г. 
и по-нататък няколко ограничени на брой трансевропейски приоритетни коридори и 
тематични области в сферата на електроенергийните и газовите мрежи, а също и на 
преносната инфраструктура за нефт и въглероден диоксид, за които има най-много 
основания за предприемане на действия от страна на Европейския съюз. Освен това 
настоящата инициатива е насочена и към дейностите по реализацията на тези 
приоритетни цели чрез: 

1. рационализиране на процедурите по издаване на разрешения с оглед да се 
намали чувствително времетраенето на тези процедури за проектите от общ 
интерес и да се увеличи участието на обществеността при реализацията на тези 
проекти, както одобрението им от страна на обществеността;  

2. облекчаване на регулаторното третиране на проектите от общ интерес в 
електроенергийния и газовия сектор чрез разпределяне на разходите в 
зависимост от постигнатите ползи и осигуряване на съответствие на 
допустимата рентабилност с поеманите рискове; 

3. осигуряване на реализацията на проектите от общ интерес чрез предоставяне на 
необходимите пазарни стимули и пряка финансова подкрепа от страна на ЕС.  
Във връзка с финансовата подкрепа в предложението е формулирана основата на 
условията за предоставяне на такава подкрепа от ЕС на проекти от общ интерес 
в рамките на Механизма за свързване на Европа, който е предмет на отделно 
законодателно предложение. 

Измененията имат за цел да пояснят някои концепции на регламента и да осигурят по-
голяма съгласуваност с други законодателни актове на ЕС – по-специално тези, 
отнасящи се до оценката на въздействието върху околната среда и до структурните 
фондове – както и със стратегията „Европа 2020“ (тъй като тя преследва някои 
взаимосвързани цели в областта на климата и енергетиката) и други съответни 
сценарии за развитие, като например посочените в Пътната карта за енергията за 
2050 г. 
Поради оскъдността на наличните средства на ЕС за подкрепа на огромните финансови 
усилия, необходими за изпълнение на проекти от общ интерес, измененията целят да се 
гарантира, че частният сектор ще поеме своя дял в тяхното финансиране.

Ключов елемент на регламента представлява анализът на разходите и ползите. 
Докладчикът предлага да се доразработят разпоредбите, предвидени в приложението, 
описващи методиката, като подробно се определят показателите, свързани с разходите 
и ползите. Тъй като времевата рамка за изпълнение на проектите и очакваният им срок 
на действие са много дълги, сконтовите лихвени проценти, които се прилагат при 
изчисляването на тези параметри, са от решаващо значение. Поради това се препоръчва 
Комисията да публикува редовно сконтовите лихвени проценти, които ще трябва да се 
вземат предвид. Освен това с цел отразяване на специфичните за всеки проект външни 
ефекти към сконтовите лихвени проценти ще бъде добавена премия за риск, определена 
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от организаторите на проекти в консултация със съответните заинтересовани страни. 
Такъв начин на процедиране ще стимулира съответните заинтересовани страни, 
особено на гражданите, които живеят в близост до проектите, да вземат участие в 
разискванията.

Преди да представят своята съответна методика за анализ на разходите и ползите, 
обхващащ цялата енергийна система и хармонизиран на равнището на целия ЕС, 
Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи и Европейската 
мрежа на операторите на газопреносни системи ще трябва да вземат предвид приноса 
към тях от страна на Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за 
наблюдение на териториалното развитие и сближаване. По този начин параметрите, 
подчинени на методиката и свързани с околната среда и пространственото планиране, 
ще се интернализират. 

Съдържанието на доклада, изготвен от организаторите на проекти, се разширява, така 
че да включва информация като приноса на структурните фондове за изпълнението на 
проекта и отчитането на възникналите разходи в сравнение с първоначалната прогноза.

Ако действителните разходи надвишават с 20 % прогнозираните разходи, Комисията 
ще може да отстрани съответния проект от списъка с отговарящите на изискванията 
проекти.

Докладчикът счита, че не е необходимо даден проект да бъде включен в десетгодишния 
план за развитие на мрежата, за да бъде квалифициран като проект „от общ интерес“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент не засяга 
– Директива 85/337/ЕИО на Съвета 
от 27 юни 1985 година относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда1;
– Директива 2001/42/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 юни 2001 година относно 
оценката на последиците на някои 
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планове и програми върху околната 
среда2;
– Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите3;
– Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 година за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна4;
– Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици5; 
– Конвенцията от Орхус; както и
– Конвенцията от Еспоо.
____________________

1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40
2 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
5 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение уточнява, че други законодателни актове на ЕС ще се 
прилагат независимо от регламента.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проектът трябва да притежава 
икономическа, социална и екологична 
жизнеспособност; и

б) проектът трябва да притежава 
икономическа, социална и екологична 
устойчивост; и
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Or. en

Обосновка

В този контекст понятието „жизнеспособност“ няма действително значение и 
следва да се замени с „устойчивост“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за 
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти. 
За проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от Приложение II, 
следва са се обръща надлежно внимание 
и на броя на потребителите, обхванати 
от проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие,
сигурност на енергийните доставки и 
гъвкавост на системата, за броя на 
обхванатите от всеки проект страни и за 
това доколко проектът допълва другите 
предложени проекти. За проектите, 
попадащи в категорията по точка 1, 
буква д) от Приложение II, следва са се 
обръща надлежно внимание и на броя 
на потребителите, обхванати от проекта, 
тяхното годишно енергопотребление и 
дела на енергията, генерирана на база на 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление и 
които се намират в района на тези 
потребители.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява съответствие с член 4, параграф 2, буква а), съгласно който 
гъвкавостта на системата е критерий, който следва да се прилага.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за 
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти. 
За проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от Приложение II, 
следва са се обръща надлежно внимание 
и на броя на потребителите, обхванати 
от проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, 
както и за съответната цел на 
стратегията на Съюза за растеж и 
работни места, за броя на обхванатите 
от всеки проект страни и за това 
доколко проектът допълва другите 
предложени проекти. За проектите, 
попадащи в категорията по точка 1, 
буква д) от Приложение II, следва са се 
обръща надлежно внимание и на броя 
на потребителите, обхванати от проекта, 
тяхното годишно енергопотребление и 
дела на енергията, генерирана на база на 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление и 
които се намират в района на тези 
потребители.

Or. en

Обосновка

Проектите следва да се избират въз основа на приноса им за постигане на 
всеобхватната стратегия „Европа 2020“, особено по отношение на целта й за 
увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление 
на енергия на 20 %.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за 
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти. 
За проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от Приложение II, 
следва са се обръща надлежно внимание 
и на броя на потребителите, обхванати 
от проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за 
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти. 
Показателите, посочени в точка 5 от 
приложение V, които дават 
възможност за анализ на разходите и 
ползите на проекта, ще бъдат взети 
под внимание. За тази цел тези 
показатели могат да бъдат 
определени в хармонизирана рамка, 
установена от Комисията. За 
проектите, попадащи в категорията по 
точка 1, буква д) от Приложение II, 
следва са се обръща надлежно внимание 
и на броя на потребителите, обхванати 
от проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

Or. en

Обосновка

При класацията трябва да се вземат предвид показателите, определени в 
приложение V, с цел осигуряване на последователност. За да има общ поглед, 
позволяващ по-добро сравнение на отделни проекти, Комисията може да хармонизира 
показателите и начина, по който те са представени.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дали развитието на разходите е в 
рамките на очакваните разходи 
съгласно плана за изпълнение;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) приноса на структурните фондове 
за изпълнението на проекта. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Ако проектът престане да бъде 
включен в десетгодишния план за 
развитие на енергийните мрежи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Включването в десетгодишния план за развитие на мрежата не следва да бъде 
условие за даден проект да бъде квалифициран като проект „от общ интерес“. В 
противен случай потенциалните проекти, които носят значителна европейска 
добавена стойност, но не са от интерес за (поне една от) съответните държави 
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членки, никога не биха били изпълнени.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Ако възникналите разходи 
надвишават с 30% очакваните 
разходи съгласно плана за изпълнение 
за същия период.

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципа на добро финансово управление Комисията би могла да 
премахне от списъка проект, за който разходите се увеличават по-бързо от 
очакваното.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на 
регионите годишен доклад въз основа 
на информацията съгласно параграфи 
от 2 до 7.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в Приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и
Приложение II. Методиката следва да 
бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
Приложение V.

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas), след като вземат 
изцяло предвид забележките, 
направени от Европейската агенция 
за околната среда (ЕАОС) и 
Европейската мрежа за наблюдение 
за териториалното развитие и 
сближаване (ESPON), следва да 
подадат в Агенцията и Комисията 
своята съответна методика за 
хармонизиран и обхващащ цялата 
енергийна система анализ (включително 
с моделиране на мрежите и пазара) на 
разходите и ползите в рамките на ЕС от 
проектите от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в Приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2. 
Методиката следва да бъде разработена 
в съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на възможност на ЕИП и ESPON да направят своите забележки 
относно методиката ще позволи на ранен етап да се интернализират проблеми, 
свързани с пространственото планиране и с околната среда.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в Приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и 
Приложение II. Методиката следва да 
бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
Приложение V.

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в Приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2,
при съответни сценарии за развитие. 
Методиката следва да бъде разработена 
в съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Методиката следва да се прилага при 
анализа на разходите и ползите при 
изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 

7. Методиката следва да се прилага при 
анализа на разходите и ползите при 
изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 
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от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009.

от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, а 
основните резултати от анализа на 
разходите и ползите в съответните 
сценарии трябва да бъдат включени в 
процеса на консултиране и в 
окончателното докладване относно 
десетгодишните планове за развитие 
на мрежата.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните разходи във връзка 
с проект от общ интерес, попадащ в 
категориите по точка 1, букви от а) до г)
и точка 2 от Приложение II, следва да 
бъдат поемани от оператора на преносна 
система (операторите на преносни 
системи) на държавата  членка 
(държавите членки), на който (които) 
проектът осигурява нетно положително 
въздействие, и да бъдат заплащани от 
ползвателите на мрежата посредством 
тарифите за достъп до мрежата.

1. Инвестиционните разходи във връзка 
с проект от общ интерес, попадащ в 
категориите по точка 1, букви от а) до д)
и точка 2 от Приложение II, следва да 
бъдат поемани от оператора на преносна 
система (операторите на преносни 
системи) на държавата членка 
(държавите членки), на който (които) 
проектът осигурява нетно положително 
въздействие, и да бъдат заплащани от 
ползвателите на мрежата посредством 
тарифите за достъп до мрежата.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът (организаторите) на 
проект от общ интерес, попадащ в 
категориите по точка 1, букви от а) до г)

Организаторът (организаторите) на 
проект от общ интерес, попадащ в 
категориите по точка 1, букви от а) до д)
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и точка 2 от Приложение II, следва 
редовно да информира всички 
заинтересовани регулаторни органи 
относно напредъка на проекта и 
определянето на съответните разходи и 
въздействия. Веднага след като даден 
проект от общ интерес, избран съгласно 
член 3 и попадащ в категориите по 
точка 1, букви от а) до г) и точка 2 от 
Приложение II, достигне достатъчна 
степен на зрялост, организаторът на 
проекта следва да подаде на съответните 
национални регулаторни органи 
инвестиционно искане, включващо и 
трансграничното разпределение на 
разходите, което трябва да е 
съпроводено от следната документация:

и точка 2 от Приложение II, следва 
редовно да информира всички 
заинтересовани регулаторни органи 
относно напредъка на проекта и 
определянето на съответните разходи и 
въздействия. Веднага след като даден 
проект от общ интерес, избран съгласно 
член 3 и попадащ в категориите по 
точка 1, букви от а) до д) и точка 2 от 
Приложение II, достигне достатъчна 
степен на зрялост, организаторът на 
проекта следва да подаде на съответните 
национални регулаторни органи 
инвестиционно искане, включващо и 
трансграничното разпределение на 
разходите, което трябва да е 
съпроводено от следната документация:

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато разходите по проекта са 
включени в мрежовите тарифи, 
приходите от такси за претоварване 
на преносния капацитет на преносни 
линии, включени в проекта, се 
изваждат от мрежовите тарифи. 
При разпределяне на приходите от 
таксите за претоварване на 
преносния капацитет към различни 
тарифи за пренос се използват 
същите пропорции както за 
разпределянето на разходите.

Or. en

Обосновка

Това може да опрости дискусията относно поделянето на разходите между 
привържениците на даден проект, защото осигурява поделянето на значителна част 



PA\893683BG.doc 15/25 PE483.695v01-00

BG

от ползите пропорционално на разходите. Изменението засяга загрижеността на 
националните регулаторни органи във връзка с потенциалното налагане на разходи 
върху техните потребители, от което могат да се възползват чуждестранни 
потребители.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не могат да бъда избегнати с
национални регулаторни рамки, 
разработени въз основа на най-добри 
практики в съответствие с параграф 
4, и не са обхванати от освобождаване 
от разпоредби съгласно посоченото в 
член 36 от Директива 2009/73/ЕО или 
член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да се избегне възможността проект от общ интерес да се 
счита за търговска инвестиция в преносната инфраструктура и да получи публични 
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помощи, за да компенсира високите търговски и регулаторни рискове, свързани с тези 
инвестиции. Изглежда по-подходящо такива проекти да се включат в оборотния 
капитал (Regulatory Asset Base, RAB) на операторите на преносни системи (или 
евентуално да се търгуват концесии), така че да се ограничат регулаторният и 
търговският риск и по този начин да се ограничат разходите за финансиране.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В решението на националните 
регулаторни органи за предоставяне на 
такива стимули следва да бъдат взети 
предвид резултатите от анализа на 
разходите и ползите на база на 
методиката, разработена съгласно член 
12 и по-специално на породените от 
проекта странични ползи за региона или 
за ЕС като цяло. Националните 
регулаторни органи следва да 
анализират също и специфичните 
рискове, поемани от организатора на 
проекта (организаторите на проекта), 
взетите мерки за намаляване на риска и 
основанията за този рисков профил от 
гледна точка на нетното положително 
въздействие на проекта, сравнено с 
въздействието на по-нискорискова 
алтернатива. Отговарящите на 
условията за подобно стимулиране 
рискове включват по-специално 
рисковете при използване на нови 
преносни технологии, както на сушата, 
така и в морето, рисковете във връзка с 
недостатъчна възвръщаемост на 
разходите и рисковете при проектното 
разработване.

2. В решението на националните 
регулаторни органи за предоставяне на 
такива стимули следва да бъдат взети 
предвид резултатите от анализа на 
разходите и ползите на база на 
методиката, разработена съгласно член 
12 и по-специално на породените от 
проекта странични ползи за региона или 
за ЕС като цяло. Националните 
регулаторни органи следва да 
анализират също и специфичните 
рискове, поемани от организатора на 
проекта (организаторите на проекта), 
взетите мерки за намаляване на риска и 
основанията за този рисков профил от 
гледна точка на нетното положително 
въздействие на проекта, сравнено с 
въздействието на по-нискорискова 
алтернатива. Отговарящите на 
условията за подобно стимулиране 
рискове включват по-специално 
рисковете при използване на нови 
преносни технологии, както на сушата, 
така и в морето, както и рисковете при 
проектното разработване.

Or. en

Обосновка

За проекти за пренос, изградени като част от оборотния капитал (RAB), 
националните регулаторни органи и рамките на ЕС гарантират подходящо 
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възнаграждение и съответно не съществува опасност от недостатъчна 
възвръщаемост на разходите. В друг случай това би могло да представлява скъпа 
гаранция за търговски линии за пренос. Когато това се счита за неправдоподобно, 
политиците следва да се стремят не да предлагат по-висока възвращаемост, а да 
укрепят доверието, като по този начин да ограничат разходите за потребителите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правила за осигуряване на 
допълнителна възвръщаемост на 
капиталовложенията по проекта; или

в) правила за осигуряване на 
допълнителна възвръщаемост или за 
намаляване на риска по отношение на 
капиталовложенията по проекта; или

Or. en

Обосновка

Ако се обменят и доразвиват регулаторни подходи въз основа на най-добри практики 
и се търси решение на рисковите фактори, които не са под контрола на 
инвеститорите, това би могло да направи инвестициите в инфраструктурата за 
пренос по-привлекателни за широк кръг от участници, като същевременно размерът 
на печалбата, която трябва да се очаква за привличане на такива инвестиции, е 
вероятно да спадне.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква д) и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
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създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

Or. en

Обосновка

Във връзка с това е целесъобразно всички приоритети по отношение на енергийната 
инфраструктура – в този случай в областта на електроенергията – да отговарят на 
изискванията за финансова помощ от ЕС, като по този начин се включват и проекти, 
свързани с въвеждането на интелигентни електроенергийни мрежи.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Анализът на разходите и ползите на 
конкретния проект съгласно член 13, 
параграф 4, буква а) показва наличието 
на съществени странични ползи (positive 
externalities) във връзка със сигурността 
на енергийните доставки, солидарността 
или новаторството; и

a) Анализът на разходите и ползите на 
конкретния проект съгласно член 13, 
параграф 4, буква а) показва наличието 
на съществени странични ползи (positive 
externalities) във връзка със сигурността 
на енергийните доставки, 
солидарността, новаторството, както и 
социални и екологични ползи; и

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 16 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) приноса на проектите от общ 
интерес за постигане на 
стратегията на Съюза за растеж и 
работни места;
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Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 16 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансовите средства, ангажирани и 
вложени от ЕС по проекти от общ 
интерес в съответствие с разработките
на [Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на 
Механизма за свързване на Европа], в 
съпоставка с общата стойност на 
финансираните проекти от общ интерес;

б) финансовите средства, ангажирани и 
вложени от ЕС по проекти от общ 
интерес в съответствие, от една 
страна, с разпоредбите на [Регламента 
на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Механизма за свързване 
на Европа] и, от друга страна, със 
структурните фондове, в съпоставка с 
общата стойност на финансираните 
проекти от общ интерес;

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – раздел 2 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Всеки потенциален ръководител 
на проект може да предаде до 
съответната група оценка на 
своя(ите) проект(и) по отношение на 
приноса към осъществяването на 
приоритетите, определени в 
приложение I, изпълнението на 
съответните критерии, дефинирани 
в член 6, както и всяка друга 
информация, имаща отношение към 
оценката на проекта (проектите); 
ако проектът (проектите) 
отговаря(т) на критериите, 
предвидени в член 4 от приложение II 
и в приложение III, съответната 
група трябва в рамките на период от 
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6 месеца да представи мотивирано 
становище по проекта (проектите) с 
вероятност за квалификация като 
проект(и) от общ интерес.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – раздел 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) За предложените проекти за 
пренос на електроенергия, които 
попадат в категориите, посочени в 
точка 1, букви а) и б) на приложение 
II, трябва да бъдат позволени 
контролът и разглеждането от 
съответните групи, ако са 
предложени от съответните 
заинтересовани страни, при условие 
че отговарят поне на критериите, 
изброени в член 4, параграф 1 и член 4, 
параграф 2, буква а), както и в 
приложение II, точка 1. 

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – раздел 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяване на предложените 
проекти за електроенергия и газ, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1, буква a) — г), и в точка 2 от 
приложение II, без да се засягат 
разпоредбите на точка 4, всяка Група 
взема предвид анализа, в съответствие с 

При оценяване на предложените 
проекти за електроенергия и газ, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1, буква a) — д), и в точка 2 от 
приложение II, без да се засягат 
разпоредбите на точка 4, всяка Група 
взема предвид анализа, в съответствие с 
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разпоредбите на параграф 7 от член 12, 
за предложени проекти за 
електроенергия и газ, попадащи в 
категориите, определени в точка 1, 
буква а) — г), и в точка 2 от приложение 
II, направен в най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
мрежата за природен газ и 
електроенергия, разработен от ENTSO 
за електроенергия и ENTSO за газ 
съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 
714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009.

разпоредбите на параграф 7 от член 12, 
за предложени проекти за 
електроенергия и газ, попадащи в 
категориите, определени в точка 1, 
буква а) — д), и в точка 2 от 
приложение II, направен в най-новия 
наличен десетгодишен план за развитие 
на мрежата за природен газ и 
електроенергия, разработен от ENTSO 
за електроенергия и ENTSO за газ 
съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 
714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Обосновка

С изменението се цели включването на интелигентни електроенергийни мрежи.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите 
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите 
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни, включително членовете на 
академичната общност и 
неправителствените организации, и 
се обнародва. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.



PE483.695v01-00 22/25 PA\893683BG.doc

BG

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид:

- следните разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, разходи за 
икономическите щети от въглерода и 
за понижената стойност на 
екосистемните услуги, в съответните 
случаи.

- следните ползи: засилване на 
изграждането на 
електроенергийните мрежи по 
отношение на инсталираните 
мощности за производство на 
държавите членки, подобряване на 
икономически ефективния достъп до 
енергия и напредък по отношение на 
енергийните цели на стратегията на 
Съюза за растеж и работни места;
Методиката следва да дава указания за 
сконтовите проценти, които следва да 
бъдат използвани за изчисленията.
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Or. en

Обосновка

В предложението на съобщението не са подробно описани показателите, отразяващи 
разнообразните ползи.  Изменението се опитва да промени това, като се позовава 
конкретно на целта от 10%, определена от Европейския съвет в Барселона (2002 г.), 
по отношение именно на трансграничните връзки между електроенергийните мрежи. 
Що се отнася до разходите се позоваваме на стойността на екосистемните услуги, 
както е посочено в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 
(2011 г.) и разходите за икономическите щети от въглерода, посочени в доклада 
„Stern“ (2006 г.).

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката 
следва да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. 

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В рамките на шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент и след това на всеки две 
години Комисията ще оповестява 
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сконтовите лихвени проценти, които 
следва да бъдат използвани за 
изчисленията, както и методиката, 
на която се базират. Външните 
ефекти за околната среда ще бъдат 
взети предвид в сконтовите лихвени 
проценти съгласно Директивата 
относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху 
околната среда.

Or. en

Обосновка

За да постигне хармонизиране на сконтовите лихвени проценти, Комисията ще бъде 
отговорна за публикуването им, както и на методиката, на която се базират. 
Комисията ще обърне особено внимание на вграждането на външните ефекти за 
околната среда в сконтовите лихвени проценти.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) При извършване на анализа на 
разходите и ползите, посочен в член 
13, параграф 4, буква а), 
ръководителят на проекта ще 
прилага рискова премия към 
сконтовите лихвени проценти. Тази 
рискова премия се определя от 
ръководителя на проекта след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни въз основа на 
информацията, предвидена в точка 4 
от приложение VI.

Or. en

Обосновка

Към хармонизираните сконтови лихвени проценти ръководителят на проекта ще 
добави рискова премия, отразяваща привлекателността на проектите за 
съответните заинтересовани лица, най-вече за гражданите.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30 като моделът трябва 
да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в член 12, параграф 8, 
наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20, n+30 и n+40, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. en

Обосновка

Обхватът се разширява до n+20, за да бъде в съответствие с Пътната карта за 
2050 г., Пътната карта за енергията до 2050 г. и други съответни дългосрочни 
прогнози. 


