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Изменение 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 
политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %19, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 %20 
и постигане на подобрение на 
енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за по-нататъшно
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г.

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 
политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %[19], 
увеличаване на дела на възобновяемата 
енергия в крайното енергопотребление 
до 20 %[20] и постигане на подобрение 
на енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за практически пълно
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г., 
като има за цел да преустанови и 
възстанови загубата на биологично 
разнообразие до 2020 г.

Or. en

Изменение 8
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 
политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 %20 и 
постигане на подобрение на 
енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за по-нататъшно 
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г.

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 
политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 %20 и 
постигане на подобрение на 
енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за по-нататъшно 
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г. 
Тези цели в областта на 
енергетиката и климата следва да 
бъдат постигнати по икономически 
най-ефективния възможен начин;

Or. en

Изменение 9
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 

(6) Ускорената реконструкция на 
съществуващата и изграждането на нова 
енергийна инфраструктура е от 
жизненоважно значение за постигане на 
целите на ЕС в областта на енергийната 
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политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 %20 и 
постигане на подобрение на 
енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за по-нататъшно 
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г.

политика и политиката по изменението 
на климата, които се състоят в 
изграждането на вътрешноевропейския 
пазар на енергията, осигуряване на 
сигурност на енергийните доставки —
по-специално по отношение на газа и 
нефта, намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20 %, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 %20 и 
постигане на подобрение на 
енергийната ефективност с 20 %, 
съответно до 2020 г. В същото време, 
необходимо е ЕС да подготви своята 
инфраструктура за по-нататъшно 
намаляване на въглеродната 
интензивност на своята енергетика, в 
дългосрочна перспектива до 2050 г. и 
едновременно с това да я подготви за 
свързване на регионите, които имат 
голям капацитет за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
потенциал за акумулиране на 
електроенергия.

Or. en

Изменение 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Като се има предвид, че най-
добрата инфраструктура в 
екологичен, социален и икономически 
план е инфраструктурата, чието 
изграждане може да бъде избегнато; 
затова енергийната ефективност е 
от жизненоважно значение и следва 
да бъде отчетено в пълна степен 
възможното влияние на Директивата 
за енергийна ефективност 
(процедурата все още е в ход) за 
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намаляване на необходимостта от 
бъдеща инфраструктура.

Or. en

Изменение 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че вътрешноевропейският 
енергиен пазар съществува в правно 
отношение, както това е формулирано в 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно общите правила за 
вътрешноевропейския пазар на 
електроенергия 21 и в Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
общите правила на 
вътрешноевропейския пазар на 
природен газ 22, този пазар все още 
продължава да бъде фрагментиран 
поради недостатъчните междусистемни 
връзки между националните енергийни 
мрежи. Наличието на интегрирани в 
рамките на целия ЕС енергийни мрежи е 
от жизненоважно значение за 
осигуряването на конкурентен и добре 
функциониращ интегриран пазар, който 
да послужи за осигуряването на растеж, 
работна заетост и устойчиво развитие.

Въпреки че вътрешноевропейският 
енергиен пазар съществува в правно 
отношение, както това е формулирано в 
Директива 2009/72/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
относно общите правила за 
вътрешноевропейския пазар на 
електроенергия (21) и в Директива 
2009/73/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 
общите правила на 
вътрешноевропейския пазар на 
природен газ (22), този пазар все още 
продължава да бъде фрагментиран 
поради недостатъчните междусистемни 
връзки между националните енергийни 
мрежи. Наличието на интегрирани в 
рамките на целия ЕС енергийни мрежи 
и изграждането на инфраструктура 
от интелигентни мрежи, която 
позволява повишаване на енергийната 
ефективност и интегриране на 
отделните възобновяеми енергийни 
източници, е от жизненоважно 
значение за осигуряването на 
конкурентен и добре функциониращ 
интегриран пазар, който да послужи за 
осигуряването на растеж, работна 
заетост и устойчиво развитие с 
ефективно използване на ресурсите.

Or. en
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Изменение 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Енергийната инфраструктура на ЕС 
следва да бъде подобрена, за 
предотвратяване и за да се подобри 
нейната устойчивост на природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
отрицателни въздействия от 
изменението на климата и заплахи за 
нейната сигурност, по-специално по 
отношение на имащите критично 
значение за Европа инфраструктурни 
системи, посочени в Директива 
2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 
2008 г. относно установяването и 
означаването на европейски критични 
инфраструктури и оценката на 
необходимостта от подобряване на 
тяхната защита23.

(8) Енергийната инфраструктура на ЕС 
следва да бъде подобрена, за 
предотвратяване и за да се подобри 
нейната устойчивост на природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
отрицателни въздействия от 
изменението на климата и заплахи за 
нейната сигурност от 
децентрализирана архитектура, 
насочена към енергийна 
самодостатъчност на местните 
територии, по-специално по 
отношение на имащите критично 
значение за Европа инфраструктурни 
системи, посочени в Директива 
2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 
2008 г. относно установяването и 
означаването на европейски критични 
инфраструктури и оценката на 
необходимостта от подобряване на 
тяхната защита23.

Or. en

Изменение 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Енергийната политика на 
ЕС: ангажиране с партньори извън 
нашите граници“25 се изтъква 

(10) Предвид очаквания спад на 
световното производство на петрол 
и, по-общо, нарастващите разходи за 
повечето форми на енергия, 



PE486.154v01-00 8/83 AM\897582BG.doc

BG

необходимостта ЕС да включва 
насърчаването на развитието на 
енергийната инфраструктура в 
своите външни отношения, с оглед 
подпомагане на социално-
икономическото развитие извън 
границите на ЕС. ЕС следва да
улеснява реализацията на 
инфраструктурни проекти, свързващи 
енергийните мрежи в ЕС с мрежите 
на трети страни, по-специално на 
съседни страни и страни, с които ЕС 
е установил отношения на енергийно 
сътрудничество.

инвестициите следва да се 
съсредоточат главно върху проекти за 
намаляване на енергийното 
потребление в ЕС.

Or. en

Изменение 14
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимите инвестиции за 
електропреносна и газопреносна 
инфраструктура от европейско значение 
в периода до 2020 г. се оценяват на 
около 200 милиарда евро. Тези 
значително по-големи обеми на 
инвестициите в сравнение с 
досегашните тенденции, както и 
спешната нужда от реализация на 
инфраструктурните приоритети 
пораждат необходимост да се прилага 
нов подход при регулаторното 
третиране и финансиране на 
енергийните инфраструктурни проекти, 
по-специално на тези от тях, които са с 
трансграничен характер.

(11) Необходимите инвестиции за 
електропреносна и газопреносна 
инфраструктура от европейско значение 
в периода до 2020 г. се оценяват на 
около 200 милиарда евро. Тези 
значително по-големи обеми на 
инвестициите в сравнение с 
досегашните тенденции, както и 
спешната нужда от реализация на 
инфраструктурните приоритети 
пораждат необходимост да се прилага 
нов подход при регулаторното 
третиране и финансиране на 
енергийните инфраструктурни проекти, 
по-специално на тези от тях, които са с 
трансграничен характер. Този подход 
все пак отчита фискалните 
механизми за консолидация, 
прилагани в рамките на ЕС, дава 
приоритет на проектите от общ 
интерес, които носят реална 
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европейска добавена стойност, и 
посочва кога е най-подходящо да се 
намесят органите на държавите 
членки и пазарът.

Or. en

Изменение 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Определянето на проектите от общ 
интерес следва да се основава на общи, 
прозрачни и обективни критерии с оглед 
на техния принос към целите на 
енергийната политика. Предлаганите 
проекти в електроенергетиката и 
газовия сектор следва да представляват 
част от съответния най-нов 
десетгодишен план за развитие на 
енергийните мрежи. В този план по-
специално следва да бъдат отчетени 
заключенията на сесията на 
Европейския съвет, състояла се на 4 
февруари по отношение на 
необходимостта да бъдат интегрирани 
периферните енергийни пазари.

(15) Определянето на проектите от общ 
интерес следва да се основава на общи, 
прозрачни и обективни критерии с оглед 
на техния принос към целите на 
енергийната политика. Предлаганите 
проекти в електроенергетиката и 
газовия сектор следва да представляват 
част от съответния най-нов 
десетгодишен план за развитие на 
енергийните мрежи. В този план по-
специално следва да бъдат отчетени 
заключенията на сесията на 
Европейския съвет, състояла се на 4 
февруари по отношение на 
необходимостта да бъдат интегрирани 
периферните енергийни пазари и да се 
постави началото на 
инфраструктурата от интелигентни 
мрежи.

Or. en

Изменение 16
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Определянето на проектите от общ 
интерес следва да се основава на общи, 
прозрачни и обективни критерии с оглед 
на техния принос към целите на 
енергийната политика. Предлаганите 
проекти в електроенергетиката и 
газовия сектор следва да представляват 
част от съответния най-нов 
десетгодишен план за развитие на 
енергийните мрежи. В този план по-
специално следва да бъдат отчетени 
заключенията на сесията на 
Европейския съвет, състояла се на 4 
февруари по отношение на 
необходимостта да бъдат интегрирани 
периферните енергийни пазари.

(15) Определянето на проектите от общ 
интерес следва да се подчинява на 
общи, прозрачни и обективни критерии 
с оглед на техния принос към целите на 
енергийната политика. Проектите в 
електроенергетиката и газовия сектор 
следва да представляват част от 
съответния най-нов десетгодишен план 
за развитие на енергийните мрежи. В 
този план по-специално следва да бъдат 
отчетени заключенията на сесията на 
Европейския съвет, състояла се на 4 
февруари по отношение на 
необходимостта да бъдат интегрирани 
периферните енергийни пазари.

Or. en

Изменение 17
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Трети държави, които желаят 
да инвестират в тази област, не 
следва да се изключват при 
кандидатстване и получаване на 
финансиране за проекти от общ 
интерес. Нещо повече, 
партньорството между трети 
държави и правителствени органи, 
свързано с проекти от общ интерес, 
следва да бъде насърчавано;

Or. en
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Изменение 18
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед да бъдат спазени 
изискванията на член 172 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, следва да бъдат създадени 
регионални групи за предлагане на 
проекти от общ интерес, които да 
бъдат одобрени от държавите 
членки. За да се постигне широк 
консенсус, тези регионални групи 
следва да осигуряват тясно 
сътрудничество между държавите 
членки, националните регулаторни 
органи, организаторите на проекти и 
съответните заинтересовани лица. Това 
сътрудничество следва да се реализира с 
използване във възможно най-голяма 
степен на съществуващите структури за 
регионално сътрудничество на 
националните регулаторни органи и 
оператори на преносни системи и на 
други структури, създадени от 
държавите членки и Комисията.

(16) Следва да бъдат създадени 
регионални групи за въвеждане на 
проекти от общ интерес. За да се 
постигне широк консенсус, тези 
регионални групи следва да осигуряват 
тясно сътрудничество между държавите 
членки, националните регулаторни 
органи, организаторите на проекти и 
съответните заинтересовани лица. Това 
сътрудничество следва да се реализира с 
използване във възможно най-голяма 
степен на съществуващите структури за 
регионално сътрудничество на 
националните регулаторни органи и 
оператори на преносни системи и на 
други структури, създадени от 
държавите членки и Комисията.

Or. en

Изменение 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори и тематични 

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори на 
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области на стратегическата енергийна 
инфраструктура. За тази цел е 
необходимо решението за списъка да 
бъде взето от Комисията, като в същото 
време се спази правото на държавите 
членки да одобряват проекти от общ 
интерес, свързани с тяхната територия. 
Съгласно анализа в приложената оценка 
на въздействието, броят на тези проекти 
се очаква да е около 100 в областта на 
електроенергетиката и около 50 в 
газовия сектор.

стратегическата енергийна 
инфраструктура и приоритетната 
тематична област за изграждане на 
интелигентни мрежи. За тази цел е 
необходимо решението за списъка да 
бъде взето от Комисията, като в същото 
време се спази правото на държавите 
членки да одобряват проекти от общ 
интерес, свързани с тяхната територия. 
Съгласно анализа в приложената оценка 
на въздействието, броят на тези проекти 
се очаква да е около 100 в областта на 
електроенергетиката и около 50 в 
газовия сектор.

Or. en

Изменение 20
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори и тематични 
области на стратегическата енергийна 
инфраструктура. За тази цел е 
необходимо решението за списъка да 
бъде взето от Комисията, като в 
същото време се спази правото на 
държавите членки да одобряват 
проекти от общ интерес, свързани с 
тяхната територия. Съгласно 
анализа в приложената оценка на 
въздействието, броят на тези проекти се 
очаква да е около 100 в областта на 
електроенергетиката и около 50 в 
газовия сектор.

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори и тематични 
области на стратегическата енергийна 
инфраструктура. Съгласно анализа в 
приложената оценка на въздействието, 
броят на тези проекти се очаква да е 
около 100 в областта на 
електроенергетиката и около 50 в 
газовия сектор.

Or. en
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Изменение 21
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Правото да приема списъка от 
общ интерес в ЕС трябва да се 
делегира на Комисията, като 
същевременно се съблюдава правото 
на държавите членки да одобряват 
проекти от общ интерес, свързани с 
тяхната територия. Комисията 
следва да осигури своевременното 
предаване на решенията и 
съответните документи на ЕП и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда, 
следва да се дава разрешение по 
причини от първостепенен обществен
интерес, ако са изпълнени всички 
условия по Директива 92/43/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО.

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда, 
следва да се дава разрешение по 
причини от първостепенен обществен 
интерес, само ако са изпълнени всички 
условия по Директива 92/43/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО. Подчертава 
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необходимостта да се определи, 
според степента на важност и в 
интерес на икономическата 
ефективност, къде 
инфраструктурата може да бъде 
сведена до минимум чрез политики за 
енергийна ефективност, къде 
съществуващата национална и 
трансгранична инфраструктура 
може да бъде обновена или 
модернизирана и къде е необходима 
нова инфраструктура, която може да 
се изгради успоредно със 
съществуващата енергийна или 
транспортна инфраструктура.

Or. en

Изменение 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда, 
следва да се дава разрешение по 
причини от първостепенен обществен 
интерес, ако са изпълнени всички 
условия по Директива 92/43/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО.

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, които гарантират, че е 
защитена цялостната съгласуваност 
на Натура 2000, следва да се дава 
разрешение по причини от 
първостепенен обществен интерес, ако 
са изпълнени всички условия по 
Директива 92/43/ЕО и Директива 
2000/60/ЕО.

Or. en



AM\897582BG.doc 15/83 PE486.154v01-00

BG

Обосновка

Трябва да се гарантира, че опазването на природата не е изложено на риск.

Изменение 24
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда,
следва да се дава разрешение по 
причини от първостепенен 
обществен интерес, ако са изпълнени 
всички условия по Директива 92/43/ЕО 
и Директива 2000/60/ЕО.

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. Следва
да се дава разрешение на проекти, ако 
са изпълнени всички условия по 
европейското законодателство в 
областта на околната среда и по-
специално по Директива 92/43/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Изменение 25
Yves Cochet

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При все, че вече съществуват 
установени стандарти за участие на 
обществеността в процедурите за 
вземане на решения във връзка с 
околната среда, необходими са 
допълнителни мерки за осигуряване на
възможно най-високи стандарти на 

(22) При все, че вече съществуват 
установени стандарти за участие на 
обществеността в процедурите за 
вземане на решения във връзка с 
околната среда, необходими са 
допълнителни мерки за осигуряване 
спазването на минимални стандарти 
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прозрачност и на участие на 
обществеността по всички съответни 
въпроси в рамките на процеса на 
издаване на разрешения за проекти от 
общ интерес.

на прозрачност и на участие на 
обществеността по всички съответни 
въпроси в рамките на процеса на 
издаване на разрешения за проекти от 
общ интерес.

Or. en

Изменение 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При все, че вече съществуват 
установени стандарти за участие на 
обществеността в процедурите за 
вземане на решения във връзка с 
околната среда, необходими са 
допълнителни мерки за осигуряване на
възможно най-високи стандарти на 
прозрачност и на участие на 
обществеността по всички съответни 
въпроси в рамките на процеса на 
издаване на разрешения за проекти от 
общ интерес.

(22) При все, че вече съществуват 
установени стандарти за участие на 
обществеността в процедурите за 
вземане на решения във връзка с 
околната среда, необходими са 
допълнителни мерки за осигуряване на
възможно най-високи стандарти на 
прозрачност и на подходящо участие на 
обществеността по всички съответни 
въпроси в рамките на процеса на 
издаване на разрешения за проекти от 
общ интерес.

Or. lt

Изменение 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За проектите от общ интерес в 
областта на електроенергетиката,
газовия сектор и преноса на 
въглероден двуокис следва да е 
допустимо предоставянето на 

(30) За проектите от общ интерес в 
областта на електроенергетиката и 
газовия сектор следва да е допустимо 
предоставянето на финансова подкрепа 
от ЕС за проучвания и, в някои случаи, 
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финансова подкрепа от ЕС за 
проучвания и, в някои случаи, за 
строително-монтажни работи, съгласно 
предложения Регламент за Механизма 
за свързване на Европа (Регламента 
CEF), било под формата на 
безвъзмездна помощ или на новаторски 
финансови инструменти. Това ще 
осигури възможност за предоставяне на 
специфично оформена за конкретния 
проект финансова подкрепа за тези 
проекти, които не са жизнеспособни при 
съществуващата регулаторна рамка и 
пазарни условия. Тази финансова 
подкрепа следва да осигурява и 
необходимите синергии с 
финансирането чрез инструменти по 
други политики на ЕС. По-специално, 
по Механизма за свързване на Европа 
ще се финансира енергийна 
инфраструктура от европейско 
значение, а структурните фондове ще се 
използват за финансиране на 
интелигентни енергоразпределителни 
мрежи от местно или областно 
значение. По този начин тези два 
източника на финансиране взаимно ще 
се допълват.

за строително-монтажни работи, 
съгласно предложения Регламент за 
Механизма за свързване на Европа 
(Регламента CEF), било под формата на 
безвъзмездна помощ или на новаторски 
финансови инструменти. Това ще 
осигури възможност за предоставяне на 
специфично оформена за конкретния 
проект финансова подкрепа за тези 
проекти, които не са жизнеспособни при 
съществуващата регулаторна рамка и 
пазарни условия. Тази финансова 
подкрепа следва да осигурява и 
необходимите синергии с 
финансирането чрез инструменти по 
други политики на ЕС. По-специално, 
по Механизма за свързване на Европа 
ще се финансира енергийна 
инфраструктура от европейско 
значение, а структурните фондове ще се 
използват за финансиране на 
интелигентни енергоразпределителни 
мрежи от местно или областно 
значение. По този начин тези два 
източника на финансиране взаимно ще 
се допълват.

Or. en

Изменение 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява навременната реализация на 
проектите от общ интерес чрез 
ускоряване на издаването на 
разрешения и засилване на
общественото участие в процеса на 
вземане на решения;

б) улеснява навременната реализация на 
проектите от общ интерес чрез 
ускоряване на издаването на 
разрешения и поставяне на 
минимални изисквания за
общественото участие в процеса на 
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вземане на решения;

Or. en

Изменение 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява навременната реализация на 
проектите от общ интерес чрез 
ускоряване на издаването на 
разрешения и засилване на
общественото участие в процеса на 
вземане на решения;

б) улеснява навременната реализация на 
проектите от общ интерес чрез 
ускоряване на издаването на 
разрешения и поставяне на 
минимални изисквания за
общественото участие в процеса на 
вземане на решения;

Or. en

Изменение 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, за транспортиране 
на нефт или въглероден двуокис, или за 
акумулиране на електроенергия и 
съхранение на газ, които са 
разположени в ЕС или свързват ЕС с 
една или повече трети страни;

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, за транспортиране 
на нефт или за акумулиране на 
електроенергия и съхранение на газ, 
които са разположени в ЕС или свързват 
ЕС с една или повече трети страни;

(Това изменение се отнася за целия 
текст.)
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Or. en

Обосновка

Предлага се от текста на предложението да се заличи инфраструктурата за 
транспортиране на CO2. Ако това се приеме, следва да се нанесат съответните 
корекции и в членове 3, 4, 12, 15 и Приложения I, II и III.

Изменение 31
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, за транспортиране 
на нефт или въглероден двуокис, или за 
акумулиране на електроенергия и 
съхранение на газ, които са 
разположени в ЕС или свързват ЕС с 
една или повече трети страни;

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, за транспортиране 
на нефт, за акумулиране на 
електроенергия и съхранение на газ, 
които са разположени в ЕС или свързват 
ЕС с една или повече трети страни;

Or. en

Изменение 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва да състави списък 
на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

1. Комисията следва да състави списък 
на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година. По отношение на 
своевременното разработване на 
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проектите Комисията също така 
следва да вземе предвид специфичните 
характеристики на малките 
островни държави членки, за да 
гарантира, че след 2015 г. никоя 
държава –– членка на ЕС, няма да 
остане изолирана от европейските
електроенергийни и газови мрежи или 
че енергийната ѝ сигурност няма да 
бъде изложена на опасност поради 
липса на подходящи мрежови 
свързвания. Списъкът на проекти в 
ЕС следва да включва и такива 
проекти.

Or. en

Изменение 33
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва да състави списък
на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

1. Комисията приема делегирани 
актове относно съставянето и 
преразглеждането на списъка на 
проекти от общ интерес в ЕС. Списъкът 
следва да бъде преразглеждан и 
актуализиран на всеки две години въз 
основа на регионалните списъци, 
приети и преразгледани от Групите 
съгласно разпоредбите на настоящия 
член. Първият списък следва да бъде 
приет не по-късно от 31 юли 2013 
година.

Or. en

Изменение 34
Marina Yannakoudakis
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва да състави списък 
на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

1. Комисията следва да работи с 
държавите членки, за да състави 
списък на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

Or. en

Изменение 35
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва да състави списък 
на проекти от общ интерес в ЕС. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

1. Комисията следва да състави списък 
на проекти от общ интерес в ЕС, като 
ги категоризира по приоритетност. 
Списъкът следва да бъде преразглеждан 
и при необходимост актуализиран на 
всеки две години. Първият списък 
следва да бъде приет не по-късно от 31 
юли 2013 година.

Or. lv

Изменение 36
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на определянето на проекти 2. За целите на определянето на проекти 
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от общ интерес, Комисията следва да 
създаде по една Регионална група
(наричана тук „Група“), съгласно 
определението в раздел 1 на 
Приложение III, на базата на всеки 
приоритетен коридор и тематична 
област и техния съответен географски 
обхват, както е определено в 
Приложение I.

от общ интерес, Комисията следва да 
създаде дванадесет Регионални групи
(наричани тук „Групи“) на базата на 
всеки приоритетен коридор и тематична 
област и техния съответен географски 
обхват, както е определено в 
Приложение I. Съставът на всяка 
група следва да се основава на 
правилата, определени в раздел 1 на 
Приложение III. Всяка Група ще 
извършва работата си въз основа на 
предварително договорени изисквания 
или процедурни правила, като се 
вземат предвид всички насоки, 
предоставени по този въпрос от 
Комисията.

Or. en

Изменение 37
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка група следва да съставя свой 
проектосписък на проекти от общ 
интерес съгласно процеса, формулиран 
в раздел 2 на Приложение III, в 
зависимост от приноса на всеки от тези 
проекти за реализация на приоритетните 
коридори и тематични области на 
енергийната инфраструктура, посочени
в Приложение I и съгласно 
съответствието на тези проекти с 
критериите, посочени в член 4. За всяко 
отделно предложение за проект е 
необходимо одобрението на държавата 
членка (държавите членки), с чиято 
територия е свързан проектът.

3. Всяка група следва да приема свой 
регионален списък на проекти от общ 
интерес, съставен в съответствие с
процеса, формулиран в раздел 2 на 
Приложение III, в зависимост от 
приноса на всеки от тези проекти за 
реализация на приоритетните коридори 
и тематични области на енергийната 
инфраструктура, посочени в 
Приложение I и съгласно 
съответствието на тези проекти с 
критериите, посочени в член 4. За всяко 
отделно предложение за проект е 
необходимо одобрението на държавата 
членка (държавите членки), с чиято 
територия е свързан проектът.

Or. en
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Изменение 38
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на проектите за 
транспортиране на нефт и въглероден 
двуокис, попадащи в категориите 
съгласно точка 3 и точка 4 от 
Приложение II, всяка Група е длъжна, 
не по-късно от шест месеца преди 
датата на приемане на списъка за целия 
ЕС по параграф 1, да представи на 
Комисията свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

По отношение на проектите за 
транспортиране на нефт, попадащи в 
категориите съгласно точка 3 от 
Приложение II, всяка Група е длъжна, 
не по-късно от шест месеца преди 
датата на приемане на списъка за целия 
ЕС по параграф 1, да представи на 
Комисията свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 39
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
Приложение II, Агенцията следва да 
представи на Комисията, не по-късно от 
два месеца след датата на получаване на 
проектосписъците на проекти от общ 
интерес по първата алинея на параграф 
4, становище относно проектосписъците 
на проекти от общ интерес, в което по-
специално да е разгледано 
последователното прилагане от страна 
на Групите на критериите, формулирани 
в член 6, както и резултатите от анализа, 
проведен от европейските мрежи на 

5. За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
Приложение II, Агенцията следва да 
представи на Комисията, не по-късно от 
два месеца след датата на получаване на 
проектосписъците на проекти от общ 
интерес по първата алинея на параграф 
4, становище относно проектосписъците 
на проекти от общ интерес, в което по-
специално да е разгледано 
последователното прилагане от страна 
на Групите на критериите, формулирани 
в член 6, както и резултатите от анализа, 
проведен от европейските мрежи на 
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операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за електроенергия 
и газ в съответствие с точка 2.6 от 
Приложение III.

операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за електроенергия 
и газ в съответствие с точка 2.6 от 
Приложение III. Комисията следва да 
финализира списъка на проекти от 
общ интерес, като предостави 
подробен анализ за решението си по 
всеки проект.

Or. en

Изменение 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията следва да представи на 
Регионалните групи и да оповести 
публично подробна обосновка на 
резултатите от общностния списък 
на проекти от общ интерес.

Or. en

Обосновка

За да бъдат спазени принципите на прозрачност.

Изменение 41
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След като Комисията вземе решение 
по параграф 1 за приемането на 
проекти от общ интерес, те се 
превръщат в съставна част на 
съответните регионални инвестиционни 

7. След като бъдат включени в списъка
от общ интерес в ЕС, проектите се 
превръщат в съставна част на 
съответните регионални инвестиционни 
планове съгласно член 12 от 
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планове съгласно член 12 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на 
съответните национални десетгодишни 
планове за развитие на енергийните 
мрежи съгласно член 22 от 
Директива 72/2009/ЕО и 
Директива 73/2009/ЕО, а също и на 
други съответни национални планове за 
инфраструктура, според 
целесъобразността. На тези проекти 
следва да бъде даден най-високият 
възможен приоритет в рамките на тези 
планове.

Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, както и на 
съответните национални десетгодишни 
планове за развитие на енергийните 
мрежи съгласно член 22 от 
Директива 72/2009/ЕО и 
Директива 73/2009/ЕО, а също и на 
други съответни национални планове за 
инфраструктура, според 
целесъобразността. На тези проекти 
следва да бъде даден най-високият 
възможен приоритет в рамките на тези 
планове.

Or. en

Изменение 42
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектът трябва да съответства 
на целите на ЕС в областта на 
енергетиката и изменението на 
климата

Or. en

Изменение 43
Владимир Уручев

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) икономическите, социалните и 
екологичните въздействия на проекта
трябва да бъдат изцяло положителни; 
и
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Or. en

Изменение 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, било чрез пряко 
пресичане на границата на една или 
повече държави членки, или ако е 
разположен на територията на една 
държава членка — чрез значително 
трансгранично въздействието съгласно 
посоченото в точка 1 от Приложение IV;

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, било чрез пряко 
пресичане на границата на една или 
повече държави членки, или ако е 
разположен на територията на една 
държава членка — чрез значително 
трансгранично въздействието съгласно 
посоченото в точка 1 от Приложение IV, 
с изключение на проекти, попадащи в 
категорията по точка 1, буква д) от 
Приложение ІІ;

Or. en

Обосновка

Инфраструктурата от интелигентни мрежи не следва да изисква участието на 
няколко държави членки в общия интерес.

Изменение 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, било чрез пряко 
пресичане на границата на една или 
повече държави членки, или ако е 
разположен на територията на една 
държава членка — чрез значително 
трансгранично въздействието съгласно 

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, ако има пряко 
пресичане на границата по суша или по 
море на една или повече държави 
членки, или ако е разположен на 
територията на една държава членка, но 
въпреки това има значително 
трансгранично въздействие, или, в 
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посоченото в точка 1 от Приложение IV; случай на укрепване на вътрешната 
инфраструктура, проектът има 
отношение към трансгранична 
мрежова свързаност съгласно 
посоченото в точка 1 от Приложение IV, 
или ако неговата цел е свързване на 
острови и периферни региони с 
централни региони на Съюза;

Or. en

Обосновка

Успоредно с развитието на възобновяемите енергийни източници е необходимо да се 
подкрепи интегрирането на производството на електроенергия от възобновяеми 
източници при вътрешни проекти за укрепване на преносната инфраструктура, ако 
те допринасят за трансграничния пренос съгласно критериите, определени в 
Приложение ІV.

Изменение 46
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) проектът следва да включва и да 
бъде в съответствие с целите на 
Договора за ЕС и по-конкретно с член 
170 от ДФЕС и член 171 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 
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на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с поне един от следните 
специфични критерии:

на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с устойчивото развитие и с
поне един от следните специфични 
критерии:

Or. en

Изменение 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 
на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с поне един от следните 
специфични критерии:

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 
на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с устойчивостта и с поне един 
от следните специфични критерии:

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 49
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– интеграция на пазара, конкуренция и 
гъвкавост на системата;

– интеграция на пазара, постигана inter 
alia чрез премахване на изолацията на 
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региони в Европейския съюз;
конкуренция и гъвкавост на системата;

Or. en

Изменение 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– устойчиво развитие, постигано inter 
alia чрез пренос на електроенергия, 
генерирана от възобновяеми източници, 
до големи центрове на потребление и 
обекти за акумулиране на енергия;

– интегриране на възобновяеми 
енергийни източници към 
електроенергийната мрежа и пренос 
на електроенергия, генерирана от 
възобновяеми източници, до големи 
центрове на потребление и обекти за 
акумулиране на енергия;

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 51
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оперативна съвместимост и сигурност 
в работата на системата;

– сигурност на доставките, 
постигана inter alia чрез оперативна 
съвместимост и сигурност в работата на 
системата;

Or. en
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Изменение 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оперативна съвместимост и сигурност 
в работата на системата;

– сигурност на доставките,
постигана inter alia чрез оперативна 
съвместимост и сигурност и 
надеждност в работата на системата, 
по-специално чрез укрепване на 
съществуващата стабилност на 
преноса, повишаване устойчивостта 
срещу прекъсване на 
електрозахранването и сигурно 
интегриране на непостоянното 
производство;

Or. en

Обосновка

Конкретизиране на основните цели, които следва да бъдат постигнати чрез 
сигурност на доставките. Липсата на по-точно определение за сигурност на 
доставките е пречка за по-добро разбиране на проблема.

Изменение 53
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б) – тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– голям капацитет за производство 
на енергия от възобновяеми 
източници и потенциал за 
акумулиране на енергията

Or. en
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Изменение 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
поне един от следните специфични 
критерии:

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
устойчивото развитие и с поне един 
от следните специфични критерии:

Or. en

Изменение 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
поне един от следните специфични 
критерии:

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
устойчивостта и с поне един от 
следните специфични критерии:

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 56
Theodoros Skylakakis



PE486.154v01-00 32/83 AM\897582BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– интеграция на пазара, оперативна 
съвместимост и гъвкавост на системата;

– интеграция на пазара, постигана inter 
alia чрез премахване на изолацията на 
региони в Европейския съюз;
оперативна съвместимост и гъвкавост на 
системата;

Or. en

Изменение 57
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– конкуренция, постигана inter alia чрез 
диверсификация на източниците, 
доставящите партньори и
маршрутите;

– конкуренция, постигана inter alia чрез 
диверсификация на източниците, 
маршрутите на доставка и 
партньорите;

Or. en

Изменение 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– устойчивост; заличава се

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
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ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за проектите за интелигентни 
електроенергийни мрежи, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 1, 
буква д) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с поне една от следните 
специфични функции:

в) за проектите за интелигентни 
електроенергийни мрежи, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 1, 
буква д) от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с устойчивостта и с поне една 
от следните специфични функции:

Or. en

Изменение 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за проектите за транспортиране на 
нефт, попадащи в обхвата на 
категориите по точка 3 от Приложение 
II — проектът следва да има значителен 
принос във връзка с поне един от 
следните три специфични критерия:

г) за проектите за транспортиране на 
нефт, попадащи в обхвата на 
категориите по точка 3 от Приложение 
II — проектът следва да има значителен 
принос във връзка с устойчивостта и 
с поне един от следните три 
специфични критерия:

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
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разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 61
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за проектите за транспортиране 
на въглероден двуокис, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 4 
от Приложение II — проектът 
следва да има значителен принос във 
връзка с поне един от следните три 
специфични критерия:

заличава се

– предотвратяване на емисиите на 
въглероден двуокис на ниска цена, 
като в същото време се поддържа 
сигурността на енергийните 
доставки;
– подобряване на издръжливостта и 
сигурността на системите за 
транспортиране на въглероден 
двуокис;
– ефективно използване на ресурсите, 
чрез осигуряване на възможност да 
бъдат свързани няколко източника на 
CO2 и обекти за съхранение с обща 
инфраструктура и свеждане до 
минимум на екологичното 
натоварване и рискове.

Or. en

Изменение 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 – буква д) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за проектите за транспортиране на 
въглероден двуокис, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 4 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
поне един от следните три специфични 
критерия:

д) за проектите за транспортиране на 
въглероден двуокис, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 4 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
устойчивостта и с поне един от 
следните три специфични критерия:

Or. en

Обосновка

Критерият за устойчивост следва да бъде задължителен. Устойчивият подход ще 
помогне на ЕС да достигне целите за нисковъглеродна икономика, като същевременно 
ще предотврати влошаването на околната среда, загубата на биологично 
разнообразие и неустойчивото използване на ресурси.

Изменение 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

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 енергоспестяване и 
енергийна ефективност, увеличаване 
дела на електроенергията, генерирана 
от възобновяеми източници,
интеграция на пазара и конкуренция, 
устойчиво развитие и сигурност на 
енергийните доставки 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 
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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.

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

Изменение 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 31 март от всяка година след 
годината, в която съответният проект е 
избран за проект от общ интерес 
съгласно член 4, организаторите на 
проекти следва да подават годишен 
доклад както следва: за всеки проект, 
попадащ в категориите по точка 1 и 
точка 2 от Приложение II — на 
Агенцията, а за всеки проект, попадащ в 
категориите по точка 3 и точка 4 от 
Приложение II — на съответната Група. 
В този доклад следва да бъде дадена 
подробна информация относно:

3. До 31 март от всяка година след 
годината, в която съответният проект е 
избран за проект от общ интерес 
съгласно член 4, организаторите на 
проекти следва да подават годишен 
доклад както следва: за всеки проект, 
попадащ в категориите по точка 1 и 
точка 2 от Приложение II — на 
Комисията и на Агенцията, а за всеки 
проект, попадащ в категориите по 
точка 3 и точка 4 от Приложение II —
на съответната Група. В този доклад 
следва да бъде дадена подробна 
информация относно:

Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на прозрачност, Комисията следва да бъде информирана относно 
подадения консолидиран доклад, изготвен от Агенцията съгласно параграф 4.

Изменение 65
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако пускането в експлоатация на 
проект от общ интерес закъснее с 
повече от две години спрямо плана за 
изпълнение без достатъчни 
основания:

заличава се

а) Организаторът на този проект 
следва да приеме инвестиции за 
реализация на проекта от един или 
няколко други оператори или 
инвеститори. Системният оператор, 
в чийто район се намира 
инвестиционният проект, следва да 
осигури на изпълняващия проекта 
оператор (оператори) или 
инвеститор (инвеститори) цялата 
необходима информация за 
реализация на инвестиционния 
проект, да свърже новите 
съоръжения към преносната мрежа и 
изобщо да положи всички усилия за 
улесняване на реализацията на 
инвестиционния проект и за 
постигането на сигурна, надеждна и 
ефикасна експлоатация и поддръжка 
на проекта от общ интерес.
б) Комисията може да отправи 
покана за предложения, открита за 
участие на всеки един организатор на 
проекти, за реализация на проекта в 
съответствие с договорен времеви 
график.

Or. en

Изменение 66
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Комисията може да отправи покана 
за предложения, открита за участие на 
всеки един организатор на проекти, за 
реализация на проекта в съответствие с 
договорен времеви график.

б) Комисията може да изпрати 
становище до съответните държави 
членки във връзка с отправяне на
покана за предложения, открита за 
участие на всеки един организатор на 
проекти, за реализация на проекта в 
съответствие с договорен времеви 
график.

Or. en

Изменение 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – 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

Изменение 68
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпадналите от европейския списък 
проекти губят всички права и 
задължения, произтичащи от настоящия 
Регламент за проектите от общ интерес.
Посоченото в настоящия член не 
оказва въздействие върху което и да е 
финансиране, заплатено от ЕС за 
проекта преди решението за неговото 

Отпадналите от европейския списък 
проекти губят всички права и 
задължения, произтичащи от настоящия 
Регламент за проектите от общ интерес.
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отпадане от списъка.

Or. it

Изменение 69
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията може 
да назначи европейски координатор за 
период от максимум една година, който 
период може да бъде подновен два пъти.

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията може 
да назначи европейски координатор за 
период от максимум една година, който 
период може да бъде подновен два пъти,
съгласувано със съответните 
държави членки.

Or. en

Изменение 70
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията може 
да назначи европейски координатор за 
период от максимум една година, който 
период може да бъде подновен два пъти.

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията, 
съгласувано със съответните 
държави членки, може да назначи 
европейски координатор за период от 
максимум една година, който период 
може да бъде подновен два пъти.

Or. en
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Изменение 71
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският координатор следва да 
бъде избиран въз основа на неговия или 
нейния опит по отношение на 
конкретните задачи, които му се 
възлагат за съответния проект 
(проекти).

3. Европейският координатор следва да 
бъде избиран въз основа на неговия или 
нейния опит по отношение на 
конкретните задачи, които му се 
възлагат за съответния проект 
(проекти), съгласувано със 
съответните държави членки.

Or. en

Изменение 72
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На проектите от общ интерес следва 
да се дава статут на възможно най-
висока национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при процедурите 
по издаване на разрешения, в случаите 
при които и по начина по който такова 
третиране е предвидено в действащата 
национална нормативна уредба по 
отношение на съответния вид енергийна 
инфраструктура.

1. На проектите от общ интерес следва 
да се дава статут на възможно най-
висока национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при 
регионалното благоустройство, 
процедурите по издаване на 
разрешения, извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 
и на стратегическа екологична 
оценка, в случаите при които и по 
начина по който такова третиране е 
предвидено в действащата национална 
нормативна уредба по отношение на 
съответния вид енергийна 
инфраструктура.

Or. ro
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Изменение 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На проектите от общ интерес следва 
да се дава статут на възможно най-
висока национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при процедурите 
по издаване на разрешения, в случаите 
при които и по начина по който такова 
третиране е предвидено в действащата 
национална нормативна уредба по 
отношение на съответния вид енергийна 
инфраструктура.

1. На проектите от общ интерес следва 
да се дава статут на възможно най-
висока национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при процедурите 
по издаване на разрешения, 
включително при пространственото 
планиране и оценката за 
въздействието върху околната среда, 
в случаите при които и по начина по 
който такова третиране е предвидено в 
действащата национална нормативна 
уредба по отношение на съответния вид 
енергийна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

За да се избегне значително забавяне при изграждане на новата инфраструктура 
поради процедурите за пространствено планиране и за да може настоящето 
предложение да доведе до опростяване на процедурите и до съкращаване на времето 
за изпълнение на инфраструктурните проекти, в предложението трябва изрично да 
се посочи, че и към процедурите за пространствено планиране и ОВОС следва да се 
прилага най-висок национален приоритет и специално третиране.

Изменение 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приемането на списък на проектите 
от общ интерес в ЕС следва да е 
определящо за обществения интерес и 

2. Приемането на списък на проектите 
от общ интерес в ЕС следва да е 
определящо за обществения интерес 
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необходимост от тези проекти в 
обхванатите държави членки и следва да 
бъде признато като такова от всички 
заинтересовани страни.

към тези проекти в обхванатите 
държави членки и следва да бъде 
признато като такова от всички 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от влизането в 
сила на настоящия Регламент, 
Комисията следва да публикува 
указания, които да послужат на 
държавите членки за определяне на 
адекватни мерки и за осигуряване на 
съгласуваност в прилагането по 
отношение на проектите от общ интерес 
на изискваните по законодателството на 
ЕС процедури за оценка на 
въздействието върху околната среда.

В рамките на три месеца от влизането в 
сила на настоящия Регламент, 
Комисията следва да публикува 
указания, които да послужат на 
държавите членки за определяне и 
въвеждане на адекватни мерки и за 
осигуряване на съгласуваност в 
прилагането по отношение на проектите 
от общ интерес на изискваните по 
законодателството на ЕС процедури за 
оценка на въздействието върху околната 
среда, като следи за тяхното 
прилагане.

Or. en

Изменение 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с въздействията върху 
околната среда, споменати в член 6, 
параграф 4 от Директива 92/43/ЕО и 
член 4, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО, проектите от общ 

заличава се
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интерес следва да се считат за 
проекти от обществен интерес, и би 
могло да се считат за проекти от 
„първостепенен обществен интерес“,
ако са изпълнени всички условия, 
предвидени в тези директиви.

Or. en

Обосновка

Заличава се поради ненужност.

Изменение 77
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с въздействията върху 
околната среда, споменати в член 6, 
параграф 4 от Директива 92/43/ЕО и 
член 4, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО, проектите от общ интерес 
следва да се считат за проекти от 
обществен интерес, и би могло да се 
считат за проекти от 
„първостепенен обществен интерес“, 
ако са изпълнени всички условия, 
предвидени в тези директиви.

Във връзка с въздействията върху 
околната среда, споменати в член 6, 
параграф 4 от Директива 92/43/ЕО и 
член 4, параграф 7 от Директива 
2000/60/ЕО, проектите от общ интерес 
следва да изпълняват всички условия, 
предвидени в тези директиви.

Or. en

Изменение 78
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съгласно Директива 92/43/ЕО се заличава се
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изисква становище на Комисията, 
следва Комисията и компетентният 
орган по член 9 да осигурят вземане на 
решение относно „първостепенния 
обществен интерес“ във връзка с 
даден проект в рамките на срока по 
член 11, параграф 1.

Or. en

Изменение 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съгласно Директива 92/43/ЕО се 
изисква становище на Комисията, 
следва Комисията и компетентният 
орган по член 9 да осигурят вземане на 
решение относно „първостепенния 
обществен интерес“ във връзка с даден 
проект в рамките на срока по член 11, 
параграф 1.

Ако съгласно Директива 92/43/ЕО се 
изисква становище на Комисията, 
следва Комисията и компетентният 
орган по член 9 да се стремят да
осигурят вземане на решение относно 
„първостепенния обществен интерес“ 
във връзка с даден проект в рамките на 
срока по член 11, параграф 1.

Or. en

Изменение 80
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
Регламент, всяка държава членка следва 
да определи един национален 
компетентен орган, който да отговаря за 
улесняването и координирането на 
процеса по издаване на разрешения за 

1. В рамките на шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
Регламент, всяка държава членка следва 
да определи един национален 
компетентен орган, който да отговаря за 
улесняването и координирането на 
процеса по издаване на разрешения за 
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проекти от общ интерес и за 
изпълнението на съответните задачи по 
процеса на издаване на разрешения, 
дефинирани в настоящата глава.

проекти от общ интерес, за 
изпълнението на съответните задачи по 
процеса на издаване на разрешения и за
осъществяване на надзор при 
одитиране на изпълнението на 
проектите от общ интерес;

Or. en

Изменение 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Интегрирана схема: цялостното 
решение, издадено от компетентния 
орган, е единственото правно 
обвързващо решение, произтичащо от 
нормативно изискваната процедура за 
издаване на разрешение. В случаите, 
при които и други власти имат 
отношение към проекта, те могат в 
съответствие с националното 
законодателство да дадат като принос за 
процедурата свое становище, което 
следва да бъде взето под внимание от 
компетентния орган.

а) Интегрирана схема: цялостното 
решение, издадено от компетентния 
орган, е единственото правно 
обвързващо решение, произтичащо от 
нормативно изискваната процедура за 
издаване на разрешение. В случаите, 
при които и други власти имат 
отношение към проекта, в съответствие 
с националното законодателство те 
следва да дадат като принос за 
процедурата свое становище, което 
следва да бъде взето под внимание от 
компетентния орган.

Or. en

Изменение 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Координирана схема: Цялостното 
решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 

б) Координирана схема: Цялостното 
решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 
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издавани от компетентния орган и от 
други съответни органи. Компетентният 
орган следва да определя за всеки 
конкретен случай разумно 
продължителни срокове, в рамките на 
които да бъдат издадени отделните 
решения. Компетентният орган може да 
приеме отделно решение от името на 
друг съответен национален орган, в 
случай че решението на този друг орган 
не бъде издадено в рамките на 
определения срок и ако закъснението не 
може да бъде адекватно оправдано. 
Компетентният орган може да отмени 
отделно решение на друг национален 
орган, ако счете че решението не е 
достатъчно обосновано от гледна точка 
на обуславящите го данни, представени 
от съответния орган. Компетентният 
орган следва да осигурява спазване на 
съответните изисквания по 
международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение.

издавани от компетентния орган и от 
други съответни органи. Компетентният 
орган следва да определя за всеки 
конкретен случай разумно 
продължителни срокове, в рамките на 
които да бъдат издадени отделните 
решения. Компетентният орган може да 
приеме отделно решение от името на 
друг съответен национален орган, в 
случай че решението на този друг орган 
не бъде издадено в рамките на 
определения срок и ако закъснението не 
може да бъде адекватно оправдано. 
Компетентният орган може да отмени 
отделно решение на друг национален 
орган, ако впоследствие повторен 
анализ покаже, че решението не е 
достатъчно обосновано от гледна точка 
на обуславящите го данни, представени 
от съответния орган. Компетентният 
орган следва да осигурява спазване на 
съответните изисквания по 
международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение и 
публично да оповести решението и 
обосновката, включително 
съответните доказателства.

Or. en

Изменение 83
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Координирана схема: Цялостното
решение може решението на да включва 
няколко отделни правно обвързващи 
решения, издавани от компетентния 
орган и от други съответни органи. 
Компетентният орган следва да 
определя за всеки конкретен случай 

б) Координирана схема: цялостното
решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 
издавани от компетентния орган и от 
други съответни органи. Компетентният 
орган следва да определя, като се 
консултира със съответните органи,
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разумно продължителни срокове, в 
рамките на които да бъдат издадени 
отделните решения. Компетентният 
орган може да приеме отделно 
решение от името на друг съответен 
национален орган, в случай че 
решението на този друг орган не бъде 
издадено в рамките на определения срок 
и ако закъснението не може да бъде 
адекватно оправдано. Компетентният 
орган може да отмени отделно решение 
на друг национален орган, ако счете че 
решението не е достатъчно обосновано 
от гледна точка на обуславящите го 
данни, представени от съответния орган. 
Компетентният орган следва да 
осигурява спазване на съответните 
изисквания по международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение.

за всеки конкретен случай разумно 
продължителни срокове, в рамките на 
които могат да бъдат издадени 
отделните решения, както и получения 
общ срок за получаване на разрешение. 
Компетентният орган следва да следи за 
спазването на сроковете от страна на 
съответните органи. В случай че 
решението на съответния орган може
да не бъде издадено в рамките на 
определения срок, въпросният орган 
следва незабавно да уведоми 
компетентния орган и да обоснове 
причините за закъснението. 
Компетентният орган може да 
приеме отделно решение от името на 
друг съответен национален орган, ако 
закъснението не може да бъде адекватно 
оправдано. Компетентният орган може 
да отмени отделно решение на друг 
национален орган, ако счете че 
решението не е достатъчно обосновано 
от гледна точка на обуславящите го 
данни, представени от съответния орган. 
Компетентният орган следва да 
осигурява спазване на съответните 
изисквания по международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение.

Or. en

Изменение 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Съвместна схема: цялостното 
решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 
издавани от компетентния орган и 
от други съответни органи. 
Компетентният орган следва да 
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определя, като се консултира със 
съответните органи, за всеки 
конкретен случай разумно 
продължителни срокове, в рамките 
на които могат да бъдат издадени 
отделните решения, както и 
получения общ срок за даване на 
разрешение. Компетентният орган 
следва да следи за спазването на 
сроковете от страна на съответните 
органи. В случай че решението на 
съответния орган може да не бъде 
издадено в рамките на определения 
срок, въпросният орган следва 
незабавно да уведоми компетентния 
орган и да обоснове причините за 
закъснението.

Or. en

Изменение 85
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следва да се 
стремят да постигат третиране по 
възможно най-ефективен начин на 
обжалванията, оспорващи по същество 
или от процедурна гледна точка 
законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

4. Държавите членки следва да се 
стремят да постигат третиране по 
възможно най-бърз и ефективен начин 
на обжалванията, оспорващи по 
същество или от процедурна гледна 
точка законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

Or. it

Изменение 86
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следва да се 
стремят да постигат третиране по 
възможно най-ефективен начин на 
обжалванията, оспорващи по същество 
или от процедурна гледна точка 
законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

4. Държавите членки следва да 
гарантират третиране по 
недискриминационен и равнопоставен
начин на обжалванията, включително 
на тези от представители на 
гражданите или от природозащитни 
неправителствени организации,
оспорващи по същество или от 
процедурна гледна точка 
законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

Or. en

Изменение 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди подаването на документацията 
за заявка по член 11, параграф 1, 
буква а), следва да бъде проведено поне 
едно обществено обсъждане или, в 
случаите, при които изискването в 
националното законодателство е такова 
— от компетентния орган. При 
общественото обсъждане 
заинтересованите лица по точка 2, буква 
а) от Приложение VI следва да бъдат 
информирани за проекта още на ранен 
стадий от неговото разработване и 
следва да се определи най-подходящото 
разположение или маршрут, като 
съответните въпроси следва да бъдат 
разгледани в документацията по 
заявката. Минимално допустимите 
изисквания за провеждането на 
обществените обсъждания са посочени в 
точка 4 на Приложение VI. Проектният 
организатор следва да изготви доклад с 

4. Преди подаването на документацията 
за заявка по член 11, параграф 1, 
буква а), следва да бъдат проведени
поне две обществени обсъждания или, 
в случаите, при които изискването в 
националното законодателство е такова 
— от компетентния орган. Първото 
обществено обсъждане следва да бъде 
проведено в рамките на първите шест 
месеца от процедурата преди 
подаването на заявка. При 
общественото обсъждане 
заинтересованите лица по точка 2, буква 
а) от Приложение VI следва да бъдат 
информирани за проекта и следва да се 
определи най-подходящото 
разположение или маршрут, 
различните технически варианти,
като съответните въпроси следва да 
бъдат разгледани в документацията по 
заявката. Минимално допустимите 
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обобщени резултати от дейностите във 
връзка с участието на обществеността 
преди подаването на документацията за 
заявката и да го подаде заедно с 
документацията за заявката на 
компетентния орган, който от своя 
страна следва да отчете тези резултати 
при вземането на цялостно решение.

изисквания за провеждането на 
обществените обсъждания са посочени в 
точка 4 на Приложение VI. Проектният 
организатор следва да изготви доклад с 
обобщени резултати от дейностите във 
връзка с участието на обществеността 
преди подаването на документацията за 
заявката и да го подаде заедно с 
документацията за заявката на 
компетентния орган, който от своя 
страна следва да отчете тези резултати 
при вземането на цялостно решение.

Or. en

Изменение 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За проекти, които е вероятно да имат 
значителни отрицателни трансгранични 
въздействия в една или повече съседни 
държави членки, в които са в сила 
разпоредбите от член 7 от Директива 
85/337/ЕИО и от Конвенцията от Еспоо, 
съответната информация следва да бъде 
предоставена на компетентния орган на 
съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки). Компетентният орган 
на съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки) следва да посочи дали 
желае да участва в съответните 
процедури на общественото обсъждане.

6. За проекти, които е вероятно да имат 
значителни отрицателни трансгранични 
въздействия в една или повече съседни 
държави членки, в които са в сила 
разпоредбите от член 7 от Директива
2001/42/EО, член 7 от Директива 
85/337/ЕИО или от Конвенцията от 
Еспоо, съответната информация следва 
да бъде предоставена на компетентния 
орган на съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки). Компетентният орган 
на съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки) следва да посочи дали 
желае да участва в съответните 
процедури на общественото обсъждане.

Or. en
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Изменение 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За проекти, които е вероятно да имат 
значителни отрицателни трансгранични 
въздействия в една или повече съседни 
държави членки, в които са в сила 
разпоредбите от член 7 от Директива 
85/337/ЕИО и от Конвенцията от Еспоо, 
съответната информация следва да бъде 
предоставена на компетентния орган на 
съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки). Компетентният орган 
на съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки) следва да посочи дали 
желае да участва в съответните 
процедури на общественото обсъждане.

6. За проекти, които е вероятно да имат 
значителни отрицателни трансгранични 
екологични въздействия в една или 
повече съседни държави членки, в които 
са в сила разпоредбите от член 7 от 
Директива 85/337/ЕИО и от 
Конвенцията от Еспоо, съответната 
информация следва да бъде 
предоставена на компетентния орган на 
съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки). Компетентният орган 
на съседната държава членка 
(компетентните органи на съседните 
държави членки) следва да посочи дали 
желае да участва в съответните 
процедури на общественото обсъждане.

Or. lt

Изменение 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите на проекта следва, също 
така, да публикуват съответна 
информация и в други подходящи 
информационни средства, до които 
обществеността има достъп.

Организаторите на проекта следва, също 
така, да публикуват съответна 
информация и в други подходящи 
информационни средства, които 
надлежно да информират
обществеността за проекта.

Or. lt
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Изменение 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки следва да 
създават механизми за обезщетяване 
на общините, засегнати от 
проектите от общ интерес, както и 
от други национални проекти в 
областта на енергийната 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Този прост инструмент е в състояние значително да съкрати продължителността 
на процедурите за разрешения, без да се засяга принципът на субсидиарност на ЕС и 
правомощията на местните общини, тъй като той ще повлияе косвено върху фазата 
на пространственото планиране, на която предимно се дължат закъсненията при 
процедурите за издаване на разрешение. Финансовата компенсация е мощен 
инструмент, който ще мотивира местната община (общности) да не възразява 
срещу включване на инфраструктурата в националната, регионалната и местната 
документация за устройство на територията.

Изменение 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа, с общо времетраене не повече 
от три години:

1. (Не се отнася до българския текст)

Or. en
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Изменение 93
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа, с общо времетраене не 
повече от три години:

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа, като подаденото заявление 
следва да се разгледа от
компетентния орган с приоритет:

Or. en

Изменение 94
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Процедура преди подаването на 
заявка, включваща периода от началото 
на процеса на издаване на разрешение 
до приемането от компетентния орган 
на подадената документация по 
заявката, която следва да е с 
времетраене не повече от две години.

а) Процедура преди подаването на 
заявка, включваща периода от началото 
на процеса на издаване на разрешение 
до приемането от компетентния орган 
на подадената документация по 
заявката.

Or. en

Изменение 95
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Нормативно изискваната процедура 
за издаване на разрешение, обхващаща 

б) Нормативно изисквана процедура за 
издаване на разрешение, обхващаща 
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периода от приемането на подадената 
документация по заявката до 
приемането от компетентния орган на 
цялостно решение следва да 
продължава не повече от една година.
Държавите членки могат да 
определят по-ранна дата като краен 
срок, ако счетат това за уместно.

периода от приемането на подадената 
документация по заявката до 
приемането от компетентния орган на 
цялостно решение.

Or. en

Изменение 96
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на един месец от 
началото на процеса на издаване на 
разрешение по параграф 1, буква а), 
компетентният орган следва да 
определи, в тясно сътрудничество с 
другите заинтересовани органи, обхвата 
на материалите и степента на 
подробност на информацията, които 
следва да бъдат подадени от 
организатора на проекта, като част от 
документацията по заявката, за да може 
да поиска цялостно решение. Като база 
за определяне на необходимите 
материали и информация следва да 
служи контролният списък, споменат в 
точка 1, буква д) на Приложение VI. За 
тази цел следва да бъде проведена поне 
една среща между компетентния орган и 
организатора на проекта, в която по 
преценка на компетентния орган би 
могло да участват и други органи и 
заинтересовани лица. Не по-късно от 
един месец след тази среща следва да 
бъде предадено на организатора на 
проекта обобщено описание на заявката, 
включващо резултатите от настоящата 
мрежа, и да бъде осигурен публичен 

2. Съгласно параграф 1, буква а), 
компетентният орган следва да 
определи, в тясно сътрудничество с 
другите заинтересовани органи, обхвата 
на материалите и степента на 
подробност на информацията, които 
следва да бъдат подадени от 
организатора на проекта, като част от 
документацията по заявката, за да може 
да поиска цялостно решение. Като база 
за определяне на необходимите 
материали и информация следва да 
служи контролният списък, споменат в 
точка 1, буква д) на Приложение VI. За 
тази цел следва да бъде проведена поне 
една среща между компетентния орган и 
организатора на проекта, в която по 
преценка на компетентния орган би 
могло да участват и други органи и 
заинтересовани лица. Не по-късно от 
един месец след тази среща следва да 
бъде предадено на организатора на 
проекта обобщено описание на заявката, 
включващо резултатите от настоящата 
мрежа, и да бъде осигурен публичен 
достъп до това описание.
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достъп до това описание.

Or. en

Изменение 97
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от 
началото на процеса на издаване на 
разрешение по параграф 1, буква а), 
компетентният орган следва да 
подготви, в тясно сътрудничество с 
организатора на проекта и останалите 
заинтересовани органи, и вземайки под 
внимание дейностите, извършени 
съгласно параграф 2, подробен график 
за процеса на издаване на разрешение, в 
който като минимум трябва да е 
посочено следното:

Компетентният орган следва да 
подготви, в тясно сътрудничество с 
организатора на проекта и останалите 
заинтересовани органи, и вземайки под 
внимание дейностите, извършени 
съгласно параграф 2, подробен график 
за процеса на издаване на разрешение, в 
който като минимум трябва да е 
посочено следното:

Or. en

Изменение 98
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай на изтичане на срока за 
приемане на окончателно решение, 
компетентният орган е длъжен да 
представи на компетентната Група 
взетите мерки или мерките, които 
предстои да бъдат взети, за да може 
процесът по издаване на разрешение 
да бъде приключен с най-малкото 
възможно закъснение. Групата може 

заличава се
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да поиска от компетентния орган 
периодично да докладва за 
постигнатия напредък в това 
отношение.

Or. en

Изменение 99
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сроковете в горните разпоредби не 
следва да накърняват задълженията, 
произтичащи от международното 
право и законодателството на ЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 100
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Мониторинг на приоритетния 
статут на проектите от общ 
интерес и процеса по издаване на 
разрешения
1. Компетентният орган и 
съответните национални органи  
докладват на срещите на Групата за 
напредъка на разрешителните 
процедури, отнасящи се до проектите 
от общ интерес.
2. Европейската комисия учредява, 
организира и популяризира награда, 
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която се връчва на ограничен брой 
компетентни органи и техни 
служители като признание за 
образцова работа при провеждане на 
процедурите за издаване на 
разрешения, въз основа на участието 
на заинтересованата страна, 
използването на иновативни 
практики и цялостна ефективност. 
Национални и трансгранични 
механизми, въведени от държави 
членки за обмен на добри практики и 
изграждане на капацитет в областта 
на издаването на разрешения за 
енергийна инфраструктура, също 
могат да получат тази награда.
3. Държавите членки докладват на 
Комисията и на регионалните групи, в 
срок от 10 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
относно мерките, въведени съгласно 
член 8, параграфи 3 и 4, член 9, 
параграф 1, параграф 2, точка б), 
параграфи 3 и 4 и член 10, параграф 1. 
Комисията наблюдава постигнатия 
напредък и уведомява в срок от 2 
месеца държавите членки относно 
необходимостта от корективни 
мерки.
4. В случай, че държавите членки не 
успеят да въведат предписаните 
мерки в срок от 3 месеца след 
уведомлението на Комисията, 
посочено в параграф 3 (нов), или 
компетентният орган и 
съответните органи съгласно член 9, 
параграф 1 и параграф 2, точка б) не 
спазят в срок от 2 месеца 
задълженията за докладване, 
посочени в член 11, параграф 6 и в 
член 11а (нов), параграфи 1 и 3, 
държавите членки ще подлежат на 
санкции от страна на Комисията в 
съответствие с параграф 5.
5. В съответствие с параграф 4 
Комисията може да откаже 
финансова подкрепа от ЕС, 
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регламентирана в член 15, на 
проекти, които се осъществяват на 
територията на съответната 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Закъсненията на разрешителните процедури се оказаха основна пречка при 
изграждането на трансгранична инфраструктура със средна продължителност от 
12 години. Тъй като налагането на срок от 3 години може да окаже неблагоприятно 
въздействие при разрешителните процедури, необходими са други положителни и 
отрицателни стимули за справяне с този основен източник на закъснения и пречки. 
Държавите членки следва да гарантират спазването на административните и 
организационните условия в настоящия регламент за постигане на по-бърз процес по 
издаване на разрешения и по-ефикасно и ефективно използване на ресурсите на 
национално ниво.

Изменение 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

1. В рамките на шест месеца 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 
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Приложение V. Приложение V, както и с правилата и 
показателите, посочени в 
Приложение ІV. Европейските мрежи 
на операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за 
електроенергия и газ провеждат 
обстоен процес на консултации най-
малкото с организации, които 
представляват всички 
заинтересовани страни, и ако се 
счете за целесъобразно –– директно 
със заинтересованите страни, 
каквито са националните 
регулаторни органи и други 
национални органи.

Or. en

Обосновка

Разработването на такава методика не само ще отнеме повече от един месец поради 
процеса на вземане на вътрешни решения в Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи и Европейската мрежа на операторите на газопреносни 
системи (вж. техните устави), но и всички направени разходи от операторите на 
преносни системи (ОПС) преди влизането в сила на настоящия регламент няма да 
подлежат на възстановяване чрез определянето на тарифи от националните 
регулаторни органи (НРО). Още повече, че един месец не е достатъчен за 
провеждането на обстоен процес на консултации.

Изменение 102
Владимир Уручев

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 

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 
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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.

обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС за 
изготвянето на всеки десетгодишен 
план за развитие на мрежата от 
страна на европейските мрежи на 
операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за 
електроенергия и газ, съгласно член 8 
от Регламент 714/2009 и Регламент 
715/2009, включително 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. Тя 
използва критерии, свързани с анализа 
на разходите и ползите и 
съответстващи на критериите, 
посочени в член 4, параграф 2 и в 
Приложение ІV.

Or. en

Изменение 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Методиката следва периодично да се 
актуализира и подобрява по 
процедурата, формулирана в параграфи 
от 1 до 5. Агенцията, след 
провеждането на официална 
консултация с организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани лица, както и с 
Комисията, може да изисква, с 
надлежна обосновка и времеви 
графици, провеждането на такива 

6. Методиката следва да се актуализира 
и подобрява на всеки две години по 
процедурата, формулирана в параграфи 
от 1 до 5.
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актуализации и подобрения.

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде ясен и предварително зададен процес и по отношение на 
сроковете, т.е. да не се осъществява на случаен принцип.

Изменение 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Агенцията следва незабавно да 
изпраща на Комисията копия на всички 
решения, съпроводени от цялата 
съответна информация по отношение на 
всяко решение. Тази информация може 
да бъде представена в обобщен вид. 
Комисията следва да спазва 
поверителност относно информацията, 
чувствителна от търговска гледна точка.

7. Агенцията следва незабавно да 
изпраща на Комисията копия на всички 
решения, издадени съгласно параграф 
6, съпроводени от цялата съответна 
информация по отношение на всяко 
решение. Тази информация може да 
бъде представена в обобщен вид. 
Комисията следва да спазва 
поверителност относно информацията, 
чувствителна от търговска гледна точка.

Or. en

Обосновка

Пояснение за кои решения става въпрос.

Изменение 105
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1 и точка 2 от 
Приложение II, отговарят на 
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изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

Or. en

Изменение 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

а) 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 с екологичните 
и социалните ползи, сигурността на 
енергийните доставки, солидарността 
или новаторството; и

Or. en

Изменение 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проектите, които реално 
допринасят за енергийната 
ефективност и интегрирането на 
производството на енергия от 
отделни възобновяеми източници,  
получават поне две трети от 
финансовата подкрепа, определена за 
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проекти в областта на енергийната 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 17 – буква -a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Информация за актуалния списък 
с приоритетни проекти, преглед на 
етапите от процеса на вземане на 
решения, дати и дневен ред на 
заседанията на регионалните групи, 
както и публикуване впоследствие на 
протоколите от проведените срещи и 
всички взети решения.

Or. en

Изменение 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Член 17 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обща редовно актуализирана 
информация, включително географски 
данни, за всеки проект от общ интерес;

а) обща редовно актуализирана 
информация, включително 
необходимите географски данни, за 
всеки проект от общ интерес;

Or. en

Изменение 110
Theodoros Skylakakis
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Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Electricity“): връзки и вътрешни 
линии по направленията север-юг и 
изток-запад за доизграждане на 
вътрешния пазар и интегриране на 
електропроизводството от възобновяеми 
енергийни източници.

(3) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Electricity“): връзки и вътрешни 
линии по направленията север-юг и 
изток-запад за доизграждане на 
вътрешния пазар и интегриране на 
електропроизводството от възобновяеми 
енергийни източници; взаимно 
свързване на изолирани островни 
електрически системи към 
континенталната мрежа с цел 
извличане на ползи от интегрирания 
пазар на електроенергия, увеличаване 
на навлизането на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) и 
осигуряване на възможност за 
прехвърляне на енергия от ВЕИ към 
континенталната част.

Or. en

Изменение 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Магистрални електропроводи: 
изграждане до 2020 г. на първоначални 
магистрални електропроводи, с оглед 
на последващо изграждане на система 
от магистрални електропроводи в 
целия ЕС;

заличава се

Обхванати държави членки: всички;

Or. en
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Изменение 112
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Магистрални електропроводи: 
изграждане до 2020 г. на първоначални 
магистрални електропроводи, с оглед на 
последващо изграждане на система от 
магистрални електропроводи в целия 
ЕС;

(11) Магистрални електропроводи: 
изграждане до 2020 г. на първоначални 
магистрални електропроводи, с оглед на 
последващо изграждане на система от 
магистрални електропроводи в целия 
ЕС, най-вече такива, които свързват 
региони с голям капацитет за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници и потенциал 
за нейното акумулиране;

Or. en

Изменение 113
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Трансгранична мрежа за 
въглероден двуокис: разработване на 
инфраструктура за транспортиране 
на въглероден двуокис между 
държавите членки и със съседни 
трети страни с оглед на 
внедряването на улавянето и 
съхраняването на въглероден двуокис.

заличава се

Обхванати държави членки: всички.

Or. en
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Изменение 114
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) относно въглеродния двуокис: заличава се
а) специално предвидени за целта 
газопроводи, различни от тези на 
сборната газопроводна мрежа, 
използвани за транспортиране на 
въглероден двуокис, получен 
вследствие на човешки дейности, от 
повече от един източник, т.е. 
промишлени инсталации 
(включително електроцентрали), 
които генерират въглероден двуокис 
чрез изгаряне или други химични 
реакции, включващи изкопаеми и 
неизкопаеми въглеродосъдържащи 
съединения, с цел постоянно 
геоложко съхраняване на въглероден 
двуокис в съответствие с Директива 
2009/31/ЕО;
б) съоръжения за втечняване и 
междинно съхраняване на въглероден 
двуокис с оглед на последващото му 
транспортиране. Това не включва 
инфраструктура в рамките на 
геоложка формация, използвана за 
постоянно геоложко съхраняване на 
въглероден двуокис съгласно 
Директива 2009/31/ЕО и съответните 
наземни съоръжения и съоръжения за 
инжектиране.
в) всякакво оборудване или 
инсталации, които са от основно 
значение за правилната, сигурна и 
ефективна работа на въпросната 
система, включително системи за 
защита, следене и управление.

Or. en
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Изменение 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение IIІ – част 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За електроенергийните проекти, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, и
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия.

(1) За електроенергийните проекти, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, 
организаторите на проекти и други 
заинтересовани лица, включително 
производители, оператори на 
разпределителни системи, 
доставчици, природозащитни и 
потребителски организации, имащи
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия.

Or. en

Изменение 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За електроенергийните проекти, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите 

(1) За електроенергийните проекти, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на 



PE486.154v01-00 68/83 AM\897582BG.doc

BG

членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия.

компетентните органи на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия.

Or. en

Изменение 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 1 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 2 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 7 от Директива 2009/73/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за газ.

За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 2 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на 
компетентните органи на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 7 от Директива 2009/73/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за газ.

Or. en
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Изменение 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 1 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите за транспортиране на нефт 
и въглероден двуокис, които попадат в 
категориите, посочени в точки 3 и 4 от 
приложение II, всяка група се състои от 
представители на държавите членки, 
организаторите на проекта, имащи 
отношение към съответните 
приоритети, посочени в приложение 1, и 
Комисията.

За проектите за транспортиране на нефт 
и въглероден двуокис, които попадат в 
категориите, посочени в точки 3 и 4 от 
приложение II, всяка група се състои от 
представители на компетентните 
органи на държавите членки, 
организаторите на проекта, имащи 
отношение към съответните 
приоритети, посочени в приложение 1, и 
Комисията.

Or. en

Изменение 119
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 1 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите за транспортиране на нефт 
и въглероден двуокис, които попадат в 
категориите, посочени в точки 3 и 4 от 
приложение II, всяка група се състои от 
представители на държавите членки, 
организаторите на проекта, имащи 
отношение към съответните 
приоритети, посочени в приложение 1, и 
Комисията.

За проектите за транспортиране на нефт, 
които попадат в категориите, посочени в 
точки 3 и 4 от приложение II, всяка 
група се състои от представители на 
държавите членки, организаторите на 
проекта, имащи отношение към 
съответните приоритети, посочени в 
приложение 1, и Комисията.

Or. en

Изменение 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage



PE486.154v01-00 70/83 AM\897582BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Всяка Група поканва, според 
целесъобразността с оглед 
изпълнението на съответния приоритет, 
определен в приложение І, 
представители на националните 
администрации, на регулаторните 
органи, организатори на проекти и 
оператори на преносни системи от 
държави кандидатки за членство в ЕС и 
потенциални държави кандидатки, 
държавите –– членки на Европейското 
икономическо пространство и на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, представители на 
институциите и органите на 
Енергийната общност, държавите, 
обхванати от Европейската политика за 
добросъседство, както и държави, с 
които Съюзът е установил конкретно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката.

(3) Всяка Група поканва, според 
целесъобразността с оглед 
изпълнението на съответния приоритет, 
определен в приложение І, 
представители на националните 
администрации, на регулаторните 
органи, организатори на проекти, 
организации за опазване на околната 
среда и оператори на преносни системи 
от държави кандидатки за членство в ЕС 
и потенциални държави кандидатки, 
държавите –– членки на Европейското 
икономическо пространство и на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, представители на 
институциите и органите на 
Енергийната общност, държавите, 
обхванати от Европейската политика за 
добросъседство, както и държави, с 
които Съюзът е установил конкретно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката.

Or. en

Изменение 121
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Всяка Група поканва, според 
целесъобразността с оглед 
изпълнението на съответния приоритет, 
определен в приложение І, 
представители на националните 
администрации, на регулаторните 
органи, организатори на проекти и 
оператори на преносни системи от 

(3) Всяка Група поканва, според 
целесъобразността с оглед 
изпълнението на съответния приоритет, 
определен в приложение І, 
представители на националните 
администрации, на регулаторните 
органи, организатори на проекти, 
организации за опазване на околната 
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държави кандидатки за членство в ЕС и 
потенциални държави кандидатки, 
държавите –– членки на Европейското 
икономическо пространство и на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, представители на 
институциите и органите на 
Енергийната общност, държавите, 
обхванати от Европейската политика за 
добросъседство, както и държави, с 
които Съюзът е установил конкретно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката.

среда и оператори на преносни системи 
от държави кандидатки за членство в ЕС 
и потенциални държави кандидатки, 
държавите –– членки на Европейското 
икономическо пространство и на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, представители на 
институциите и органите на 
Енергийната общност, държавите, 
обхванати от Европейската политика за 
добросъседство, както и държави, с 
които Съюзът е установил конкретно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката.

Or. en

Изменение 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всяка Група провежда консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
включително с производители, 
оператори на разпределителни системи, 
доставчици, потребители и, за 
задачите, посочени в параграф 2 от 
член 5, с организации за опазване на 
околната среда. Групата може да 
организира изслушвания или 
консултации, когато това е необходимо 
за изпълнението на нейните задачи.

(4) Всяка Група провежда консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
включително с производители, 
оператори на разпределителни системи, 
доставчици, потребители и организации 
за опазване на околната среда. Групата  
организира изслушвания или 
консултации, когато това е необходимо 
за изпълнението на нейните задачи.
Групата редовно и изчерпателно 
информира обществеността относно 
положението и резултата от 
проведените разисквания и организира 
изслушвания или консултации, преди 
да представи списъка с 
предложенията си по член 3, 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 123
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всяка Група провежда консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
включително с производители, 
оператори на разпределителни системи, 
доставчици, потребители и, за 
задачите, посочени в параграф 2 от 
член 5, с организации за опазване на 
околната среда. Групата може да 
организира изслушвания или 
консултации, когато това е необходимо 
за изпълнението на нейните задачи.

(4) Всяка Група провежда консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
включително с производители, 
оператори на разпределителни системи, 
доставчици и потребители. Групата 
може да организира изслушвания или 
консултации, когато това е необходимо 
за изпълнението на нейните задачи.

Or. en

Изменение 124
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предложените електроенергийни
проекти за пренос и акумулиране, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а) — г) от приложение II, 
следва да бъдат част от най-новия 
наличен десетгодишен план за развитие 
на електроенергетиката, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

(3) За всички проекти от общ 
интерес, включени в списъка за целия 
Съюз след 1 август 2013 г., 
електроенергийните проекти за пренос 
и акумулиране, които попадат в 
категориите, определени в точка 1, 
букви а) — г) от приложение II, следва 
да бъдат част от най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергетиката, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009.
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Or. en

Изменение 125
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За всички списъци с проекти от общ 
интерес, отнасящи се за целия Съюз и 
приети след 1 август 2013 г., 
предложените проекти за пренос и 
съхраняване на газ, които попадат в 
категориите, определени в точка 2 от 
приложение II, следва да бъдат част от 
най-новия наличен десетгодишен план 
за развитие на газопреносната мрежа, 
разработен от ЕМОПС за газ съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

(4) За всички проекти от общ интерес, 
включени в списъка за целия Съюз след 
1 август 2013 г., проектите за пренос и 
съхраняване на газ, които попадат в 
категориите, определени в точка 2 от 
приложение II, следва да бъдат част от 
най-новия наличен десетгодишен план 
за развитие на газопреносната мрежа, 
разработен от ЕМОПС за газ съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 126
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предложените проекти за 
транспортиране на въглероден 
двуокис, които попадат в 
категорията, определена в точка 4 от 
приложение II, следва да бъдат 
представени като част от план, 
разработен от повече от две държави 
членки, за развитие на трансгранична 
инфраструктура за транспортиране 
и съхраняване на въглероден двуокис, 
който план се представя на 
Комисията от заинтересованите 

заличава се
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държави членки или от 
организациите, определени от тези 
държави членки.

Or. en

Изменение 127
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение ІV – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за акумулиране на електроенергия —
ако проектът осигурява капацитет за 
акумулиране, позволяващ нетно 
годишно производство на 
електроенергия от поне 500 
гигаватчаса;

б) за акумулиране на електроенергия —
ако проектът осигурява капацитет за 
акумулиране, позволяващ нетно 
годишно производство на 
електроенергия от поне 250 
мегаватчаса капацитет и 250 
гигаватчаса/година;

Or. en

Изменение 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) устойчивостта се измерва чрез 
оценка на въздействието върху 
околната среда на 
електропреносната инфраструктура;

Or. en

Изменение 129
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Предложение за регламент
Приложение ІV – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено като принос на проекта за 
намаляването на емисиите, за 
подпомагането на резервирането на 
генериращата мощност от възобновяеми 
източници или на концепцията за 
производство на водород на база 
неизползваема за други цели 
електроенергия от възобновяеми 
източници („електроенергия в газ“) и за 
транспортирането на биогаз, като се 
вземат под внимание очакваните 
промени в климатичните условия.

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено чрез определяне на 
въздействието върху околната среда 
на инфраструктурата и като принос 
на проекта за намаляването на 
емисиите, за подпомагането на 
резервирането на генериращата 
мощност от възобновяеми източници 
или на концепцията за производство на 
водород на база неизползваема за други 
цели електроенергия от възобновяеми 
източници („електроенергия в газ“) и за 
транспортирането на биогаз, като се 
вземат под внимание очакваните 
промени в климатичните условия.

Or. en

Изменение 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) устойчивостта се измерва въз 
основа на екологичността и 
ефективността на преноса и 
въздействието на инфраструктурата 
върху околната среда.

Or. en

Изменение 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Методиката трябва да се основава на 
общ набор входни данни, 
представителни за електроенергийната 
система и газовата система на Съюза в 
годините n+5, n+10 n+15 и n+20, където 
n е годината, през която е направен 
анализът. Този набор от данни обхваща 
минимум:

(1) Методиката трябва да се основава на 
общ набор входни данни, 
представителни за електроенергийната 
система и газовата система на Съюза в 
годините n+5, n+10 n+15, n+20, n+30 и 
n+40, където n е годината, през която е 
направен анализът. Този набор от данни 
обхваща минимум:

Or. en

Изменение 132
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) За електроенергията: сценарии за 
товарите, генериращите мощности по 
видове гориво (биомаса, геотермална 
енергия, водноелектрически централи, 
газ, ядрена енергия, нефтени горива, 
твърди горива, вятър, слънчева енергия 
от фотоволтаични инсталации, слънчева 
енергия от централи с концентратори на 
светлината, други технологии за 
възобновяеми енергийни източници) и 
тяхното географско местоположение, 
цените на горивата (включително 
биомаса, въглища, газ и нефтени 
горива), цени за въглеродния двуокис, 
структурата на преносната и, ако е 
необходимо, на разпределителната 
мрежа, и нейното развитие, като се 
вземат предвид всички нови значителни 
проекти за генериране (включително 
капацитет, предвиден за улавяне на 
въглероден двуокис), съхраняване и 
пренос, за които е взето окончателно 
решение за инвестиране и които 
подлежат на пускане в експлоатация до 

а) За електроенергията: сценарии за 
товарите (както в държавите членки, 
така и в съседни трети страни), 
генериращите мощности по видове 
гориво (биомаса, геотермална енергия, 
водноелектрически централи, газ, 
ядрена енергия, нефтени горива, твърди 
горива, вятър, слънчева енергия от 
фотоволтаични инсталации, слънчева 
енергия от централи с концентратори на 
светлината, други технологии за 
възобновяеми енергийни източници) и 
тяхното географско местоположение, 
цените на горивата (включително 
биомаса, въглища, газ и нефтени 
горива), цени за въглеродния двуокис, 
структурата на преносната и, ако е 
необходимо, на разпределителната 
мрежа, и нейното развитие, като се 
вземат предвид всички нови значителни 
проекти за генериране (включително 
капацитет, предвиден за улавяне на 
въглероден двуокис), съхраняване и 
пренос, за които е взето окончателно 
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края на година n+5; решение за инвестиране и които 
подлежат на пускане в експлоатация до 
края на година n+5;

Or. en

Изменение 133
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) За електроенергията: сценарии за 
товарите, генериращите мощности по 
видове гориво (биомаса, геотермална 
енергия, водноелектрически централи, 
газ, ядрена енергия, нефтени горива, 
твърди горива, вятър, слънчева енергия 
от фотоволтаични инсталации, слънчева 
енергия от централи с концентратори на
светлината, други технологии за 
възобновяеми енергийни източници) и 
тяхното географско местоположение, 
цените на горивата (включително 
биомаса, въглища, газ и нефтени 
горива), цени за въглеродния двуокис, 
структурата на преносната и, ако е 
необходимо, на разпределителната 
мрежа, и нейното развитие, като се 
вземат предвид всички нови значителни 
проекти за генериране (включително 
капацитет, предвиден за улавяне на 
въглероден двуокис), съхраняване и 
пренос, за които е взето окончателно 
решение за инвестиране и които 
подлежат на пускане в експлоатация до 
края на година n+5;

а) За електроенергията: сценарии за 
товарите, генериращите мощности по 
видове гориво (биомаса, геотермална 
енергия, водноелектрически централи, 
газ, ядрена енергия, нефтени горива, 
твърди горива, вятър, слънчева енергия 
от фотоволтаични инсталации, слънчева 
енергия от централи с концентратори на 
светлината, други технологии за 
възобновяеми енергийни източници) и 
тяхното географско местоположение, 
цените на горивата (включително 
биомаса, въглища, газ и нефтени 
горива), цени за въглеродния двуокис, 
структурата на преносната и, ако е 
необходимо, на разпределителната 
мрежа, и нейното развитие, като се 
вземат предвид всички нови значителни 
проекти за генериране (включително 
капацитет, предвиден за улавяне на 
въглероден двуокис), акумулиращ 
потенциал, съхраняване и пренос, за 
които е взето окончателно решение за 
инвестиране и които подлежат на 
пускане в експлоатация до края на 
година n+5;

Or. en
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Изменение 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) За газа: сценарии за потреблението, 
вноса, цените на горивата (включително 
въглища, газ и нефт), цените за
въглеродния двуокис, структурата на 
преносната мрежа и нейното развитие, 
като се вземат предвид всички нови 
проекти, за които е взето окончателно 
решение за инвестиране и които 
подлежат на пускане в експлоатация до 
края на година n+5;

б) За газа: сценарии за потреблението, 
вноса, цените на горивата (включително 
въглища, газ и нефт), цените на
въглеродния двуокис, структурата на 
преносната мрежа и нейното развитие, 
като се вземат предвид всички нови 
проекти, за които е взето окончателно 
решение за инвестиране и които 
подлежат на пускане в експлоатация до 
края на година n+5;

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота на текста.

Изменение 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

страни, включително академичната 
общност и организациите за опазване 
на околната среда, и се оповестява 
публично. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

Or. en

Изменение 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 и други 
странични ефекти за околната среда.
Методиката следва да дава указания за 
сконтовите проценти, които следва да 
бъдат използвани за изчисленията.

Or. en

Изменение 137
Rovana Plumb

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, 

(5) Анализът на разходите и ползите, 
основаващ се на разходите през 
техническия жизнен цикъл на 
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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.

проекта, като минимум взема предвид 
следните разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи, както и екологичните разходи, 
свързани със строителството, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на енергийни 
инфраструктурни проекти и за 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.
.

Or. ro

Изменение 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Бъдещите разходи за нови 
инвестиции в генериране и пренос през 
техническия жизнен цикъл на проекта;

в) Бъдещите разходи за нови 
инвестиции в генериране и пренос през 
техническия жизнен цикъл на проекта с 
допускания за бъдещите разходи 
спрямо целите на Съюза и успешното 
намаляване на въглеродната 
интензивност на енергетиката;

Or. en

Изменение 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Нетната загуба или печалба от 
екосистемни услуги.

Or. en

Изменение 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Устойчивостта на системата, 
включително устойчивостта на бедствия 
и по отношение на климата, както и 
сигурността на системата, особено за 
европейските инфраструктури от 
критично значение, както са определени 
в Директива 2008/114/ЕО;

б) Устойчивостта на системата, 
включително сигурността на 
доставките, устойчивостта на бедствия 
и по отношение на климата, както и 
сигурността на системата, особено за 
европейските инфраструктури от 
критично значение, както са определени 
в Директива 2008/114/ЕО;

Or. en

Обосновка

Сигурността на доставките е един от най-важните фактори в този контекст.

Изменение 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
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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.

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+20, n+30 и n+40, като моделът 
трябва да включва пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с нетната 
печалба или загуба от екосистемни 
услуги, емисиите на парникови газове и 
конвенционални атмосферни 
замърсители или със сигурността на 
доставките.

Or. en

Изменение 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заинтересованите страни, имащи 
отношение към даден проект от общ 
интерес, включително съответните 
органи, собствениците на терена и 
гражданите, живеещи в околностите на 
проекта, широката общественост и 
нейните сдружения, организации и 
групи, биват подробно информирани и 
до тях се правят допитвания на ранен 
етап и по открит и прозрачен начин. 
Когато е необходимо, компетентният 
орган подкрепя активно дейностите, 

а) Заинтересованите страни, имащи 
отношение към даден проект от общ 
интерес, включително съответните 
органи, собствениците на терена и 
гражданите, живеещи в околностите на 
проекта, както и други представители 
на заинтересованата общественост,
посочени в Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и Съвета 
относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, биват подробно 
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предприети от организатора на проекта. информирани и до тях се правят 
допитвания на ранен етап и по открит и 
прозрачен начин. Когато е необходимо, 
компетентният орган подкрепя активно 
дейностите, предприети от организатора 
на проекта.

Or. lt

Изменение 143
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Компетентните органи гарантират, че 
процедурите на допитване да 
обществеността във връзка с проекти от 
общ интерес са концентрирани, когато 
това е възможно. Всяко допитване до 
обществеността обхваща всички 
тематични въпроси, свързани с 
конкретния етап на процедурата, като 
даден тематичен въпрос, свързан с 
конкретния етап от процедурата, не 
трябва да бъде разглеждан при повече 
от едно допитване до обществеността. 
Тематичните въпроси, повдигани при 
допитване до обществеността, следва да 
бъдат ясно посочени в уведомлението за 
допитването до обществеността.

б) Компетентните органи гарантират, че 
процедурите на допитване да 
обществеността във връзка с проекти от 
общ интерес са възможно най-
концентрирани. Всяко допитване до 
обществеността обхваща всички 
тематични въпроси, свързани с 
конкретния етап на процедурата, като 
даден тематичен въпрос, свързан с 
конкретния етап от процедурата, не 
трябва да бъде разглеждан при повече 
от едно допитване до обществеността. 
Тематичните въпроси, повдигани при 
допитване до обществеността, следва да 
бъдат ясно посочени в уведомлението за 
допитването до обществеността.

Or. it


