
AM\900974BG.doc PE488.056v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2011/0300(COD)

7.5.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
12 - 32

Проектостановище
Sandra Kalniete
(PE487.677v01-00)

Указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и отмяна на 
Решение № 1364/2006/ЕО

Предложение за регламент
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))



PE488.056v01-00 2/15 AM\900974BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\900974BG.doc 3/15 PE488.056v01-00

BG

Изменение 12
Franz Obermayr

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 % 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 при 
същевременно гарантиране на 
опазването на мястото, 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия и защита 
на съществуващата заетост, 
увеличаване на дела на възобновяемата 
енергия в крайното енергопотребление 
до 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.

____________________ ____________________

19Или съответно с 30 %, ако има 
подходящи за това международни 
условия.

Or. de
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Изменение 13
Olle Schmidt

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 %, увеличаване 
на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 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 %, 
напр. чрез свързване на регионите с 
висок капацитет за производство на 
енергия от възобновяеми източници и 
потенциал за съхранение на 
електроенергия, 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.

Or. en

Изменение 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) 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 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, 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.

(7) 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 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, 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 с 
реално отделяне на дейностите по 
доставка и производство от 
дейностите по експлоатация на 
мрежата 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.

Or. en

Обосновка

Третият пакет за либерализация в областта на енергетиката представлява основа за 
конкурентоспособен енергиен пазар в ЕС. За да се улесни изпълнението на третия 
енергиен пакет и за да се премине към наистина либерализиран енергиен пазар в целия 
ЕС, е необходимо чрез насоките за TEN-E да се гарантира изпълнението на 
действително разделяне на собствеността на производството и доставката.

Изменение 15
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) В съобщението на Комисията, 
озаглавено „Енергийната политика на 
ЕС: ангажиране с партньори извън 
нашите граници“ се изтъква 
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. На първо място и 
преди всичко обаче Съюзът следва да 
насърчава проектите за енергийна 
инфраструктура в трети държави в 
контекста на своята външна 
политика, като по този начин 
спомага за гарантирането на своята 
сигурност на доставките.

Or. de

Изменение 16
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид спешната 
необходимост от разработването на 
енергийни инфраструктури, 
опростяването на разрешителните 
процедури следва да бъде допълнено с 
въвеждане на ясен срок за вземането на 
решение от съответните компетентни 
органи дали да се изгражда проектът. 
Този срок следва да стимулира
въвеждането на по-ефективно 
дефиниране и провеждане на 
процедурите и същевременно по 
никакъв начин да не компрометира 
спазването на високи стандарти по 

(24) Като се има предвид спешната 
необходимост от разработването на 
енергийни инфраструктури, 
опростяването на разрешителните 
процедури следва да бъде допълнено с 
въвеждане на ясен срок за вземането на 
решение от съответните компетентни 
органи дали да се изгражда проектът. 
Този срок следва да улеснява
въвеждането на по-ефективно 
дефиниране и провеждане на 
процедурите и същевременно не следва 
нито да компрометира спазването на 
високи стандарти по отношение на 
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отношение на опазването на околната 
среда и участието на обществеността.

опазването на околната среда и 
участието на обществеността, нито да 
насърчава ядрената енергетика чрез 
по-бърз пренос на ядрена 
електроенергия.

Or. de

Изменение 17
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В условията на един все по-
интегриран енергиен пазар, наличието 
на ясни и прозрачни правила за 
трансгранично разпределяне на 
разходите е необходимо за ускоряване 
на инвестициите в трансгранична 
инфраструктура. На своята сесия от 4 
февруари 2011 г. Европейският съвет 
припомни важното значение на 
създаването на такава регулаторна 
рамка, която да е благоприятна за 
инвестициите в енергийни мрежи, с 
тарифи отговарящи на потребностите от 
финансиране и с подходящо 
разпределяне на разходите при 
трансгранични инвестиции, и която 
същевременно да насърчава 
конкуренцията и 
конкурентоспособността, по-специално 
на европейската промишленост, и да 
отчита въздействието върху 
потребителите.

(27) В условията на един все по-
интегриран енергиен пазар наличието на 
ясни и прозрачни правила за 
трансгранично разпределяне на 
разходите е необходимо за ускоряване 
на инвестициите в трансгранична 
инфраструктура в полза на 
предприятията в Съюза, не на 
последно място на МСП, за които 
високите цени на енергията могат да 
се превърнат в сериозна пречка, както 
и в полза на европейските 
потребители. На своята сесия от 4 
февруари 2011 г. Европейският съвет 
припомни важното значение на 
създаването на такава регулаторна 
рамка, която да е благоприятна за 
инвестициите в енергийни мрежи, с 
тарифи отговарящи на потребностите от 
финансиране и с подходящо 
разпределяне на разходите при 
трансгранични инвестиции, и която 
същевременно да насърчава 
конкуренцията и 
конкурентоспособността, по-специално 
на европейската промишленост и на 
МСП, и да отчита въздействието върху 
потребителите.

Or. en
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Изменение 18
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) проектът трябва да притежава 
икономическа, социална и екологична 
жизнеспособност и да не води до 
отрицателни последствия за 
ценовата достъпност на енергията за 
крайните потребители или до 
нарушаване на лоялната конкуренция 
между участниците на пазара; и

Or. en

Изменение 19
Konstantinos Poupakis

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,
или да служи за свързване на 
островни и отдалечени региони с 
централните региони на Съюза;

Or. el
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Изменение 20
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оперативна съвместимост и сигурност 
в работата на системата;

– оперативна съвместимост, сигурност в 
работата на системата и сигурност на 
доставките;

Or. en

Изменение 21
Konstantinos Poupakis

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, 
например чрез оперативна 
съвместимост и сигурност в работата 
на системата;

Or. el

Изменение 22
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в) – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– функциониране на пазара и услуги за 
потребителите;

– функциониране на пазара и услуги за 
потребителите, по-специално свързани 
с домакинствата;

Or. en
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Изменение 23
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в) – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– функциониране на пазара и услуги за 
потребителите;

– функциониране на пазара и услуги за 
потребителите, по-специално свързани 
с домакинствата и МСП;

Or. en

Изменение 24
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за 
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти. 
За проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от приложение II, 
следва са се обръща надлежно внимание 
и на броя и положението на 
потребителите, обхванати от проекта, 
особено на домакинствата, 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 
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потребители.

Or. en

Изменение 25
Konstantinos Poupakis

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.

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

Or. el

Изменение 26
Olle Schmidt

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, до които 
обществеността има свободен и лесен 
достъп.

Or. en

Изменение 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle
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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 
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].

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

Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 2 
от приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа 
от Съюза под формата на 
безвъзмездна помощ за проучвания и 
строително-монтажни работи и 
финансови инструменти в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа], 
при условие че се изпълняват в такива 
части от сектора на газовата 
инфраструктура, в които се прилагат 
разпоредбите за отделяне на 
Директива 2009/73/ЕО по отношение 
на общите правила за вътрешния 
пазар на природен газ, включително в 
държавите членки, в които се 
прилагат дерогации в това 
отношение.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се изпълни третият пакет за либерализация в областта 
на енергетиката, по-специално по отношение на газовия пазар, и да се гарантира, че 
дейностите по производство и доставка на газ са отделени и че съществуващите 
монополни мрежи са разделени. Това може да бъде улеснено чрез установяване на 
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предварително условие, съгласно което само проектите от общ интерес, отнасящи се 
за газта, които се изпълняват в такива части от сектора на газовата 
инфраструктура в държавите членки, в които е изпълнено ефективно отделяне на 
собствеността, могат да получат финансова помощ от Съюза.

Изменение 28
Olle Schmidt

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 
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].

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от приложение II, отговарят на 
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], като 
частното финансиране или 
финансирането от заинтересовани 
икономически оператори осигурява 
основния източник на финансиране.

Or. en

Изменение 29
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменението на степента на 
свързаност между държавите членки в 
областта на електроенергетиката и 
газовия сектор, съответстващите 
изменения в енергийните цени, както и 
броя на случаите на аварии в мрежовите 

в) изменението на степента на 
свързаност между държавите членки в 
областта на електроенергетиката и 
газовия сектор, съответстващите 
изменения в енергийните цени за 
потребителите и европейските 
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системи, техните причини и съответната 
цена за икономиката;

предприятия, по-специално за МСП, 
както и броя на случаите на аварии в 
мрежовите системи, техните причини и 
съответната цена за икономиката;

Or. en

Изменение 30
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение І – 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.

Свързване на доставките на енергия 
до отдалечени острови с континента 
с оглед окончателно изграждане на 
вътрешния пазар на електроенергия, 
увеличаване на дела на енергията от 
възобновяеми източници и улесняване 
преноса на енергия, генерирана от 
възобновяеми източници на 
континента.

Or. el

Изменение 31
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 6 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Конкуренцията в смисъл на пазарни 
позиции на различните оператори и 
изравняването на цените между 
различните държави членки;

а) Конкуренцията в смисъл на пазарни 
позиции на различните оператори и 
изравняването на цените, по-специално 
онези, които засягат домакинствата,
между различните държави членки;

Or. en

Изменение 32
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение 5 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Конкуренцията в смисъл на пазарни 
позиции на различните оператори и 
изравняването на цените между 
различните държави-членки;

а) Конкуренцията в смисъл на пазарни 
позиции на различните оператори и 
изравняването на цените, по-специално 
онези, които засягат домакинствата,
между различните държави членки;

Or. en


