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Изменение 1
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 
бъдещия „Интернет на нещата“; изисква 
от Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 
бъдещия „Интернет на нещата“;

Or. nl

Изменение 2
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между
енергийния сектор и ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в
бъдещия „Интернет на нещата“; 
изисква от Комисията да предприеме 

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от растящата роля на ИКТ 
в рамките на мрежата за управление 
на енергийния сектор, и че по-
нататъшно сътрудничество и 
взаимодействие между тези два 
сектора трябва да бъде насърчавано по 
отношение, например, на ефективното 
използване на радиочестотния спектър в 
Европа и на интелигентните енергийни 
функции в децентрализираните 
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необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

енергийни системи; изисква от 
Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи; отбелязва със 
загриженост сериозните въпроси, 
които тези взаимодействия повдигат 
по отношение на защитата на 
личните данни и неприкосновеността 
на личния живот, повишаването на 
цените, а що се отнася до мрежовите 
оператори в енергетиката — по 
отношение на риска да бъдат 
поставени в ситуация да се налага да 
купуват данни от 
телекомуникационните дружества, 
за да изпълняват своите основни 
задължения, свързани с отварянето, 
поддръжката и развитието на 
ефективна система за разпределяне 
на енергия; подчертава, че в рамките 
на стопанския модел на 
интелигентните мрежи енергийните 
оператори трябва да носят 
ключовата отговорност;

Or. en

Изменение 3
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сътрудничеството
между енергийния сектор и ИКТ, и че 
по-нататъшно сътрудничество между 
тези два сектора трябва да бъде 
насърчавано по отношение, например, 
на ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 
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бъдещия „Интернет на нещата“; изисква 
от Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

бъдещия „Интернет на нещата“; изисква 
от Комисията да изготви необходимите 
препоръки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

Or. fr

Изменение 4
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 
бъдещия „Интернет на нещата“; изисква 
от Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

1. отбелязва, че интелигентните мрежи 
са резултат от сближаването между 
енергийния сектор и придобиващите 
все по-голямо значение ИКТ, и че по-
нататъшно сътрудничество между тези 
два сектора трябва да бъде насърчавано 
по отношение, например, на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър в Европа и на 
интелигентните енергийни функции в 
бъдещия „Интернет на нещата“; изисква 
от Комисията да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира 
последователното и ефикасно 
разгръщане и функциониране на 
интелигентните мрежи;

Or. de

Изменение5
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че интелигентната 
електрическа мрежа отваря врати 
към нови приложения с 
широкообхватно въздействие: 
осигуряване на капацитет за 
безопасно включване на повече 
възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ), електрически автомобили и 
разпределени генератори в мрежата; 
по-ефективна и надеждна доставка 
на енергия чрез възможности в 
отговор на търсенето и за цялостен 
контрол и мониторинг; използване на 
автоматично преконфигуриране на 
мрежата за предотвратяване или 
възстановяване на прекъсвания 
(възможности за 
самовъзстановяване); даване на 
възможност на потребителите за по-
голям контрол върху тяхното 
електропотребление и за активно 
участие на пазара на електричество.

Or. ro

Изменение 6
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че нарастващият дял 
на енергията от възобновяеми 
източници в доставките на 
електроенергия в Европа налага 
разширяване на съществуващата 
мрежова и ИТ инфраструктура; 
поради това е необходимо по-силно 
насърчаване в областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност и бърза европейска 
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стандартизация.

Or. de

Изменение 7
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. като взе предвид окончателния 
доклад по Седма рамкова програма от 
юни 2013 г. по проекта THINK, 
озаглавен „От разпределителни 
мрежи към интелигентни 
разпределителни мрежи: 
Преосмисляне на регулаторната 
рамка относно европейските 
оператори на 
електроразпределителни системи“;

Or. en

Изменение 8
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. като взе предвид доклада на 
Съвета на европейските енергийни 
регулатори (CEER) от 16 април 
2013 г., озаглавен „Преглед на 
състоянието на транспонирането на 
изискванията за разделяне на 
операторите на разпределителни 
мрежи и операторите на затворени 
разпределителни мрежи“;

Or. en
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Изменение 9
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. като има предвид, че CEER 
определя интелигентите мрежи като 
„електроенергийни мрежи, които 
могат да интегрират по
икономически ефективен начин 
поведението и действията на всички 
свързани към тях потребители —
производители, потребители и тези 
които са едновременно производители 
и потребители — за да се гарантира 
икономически ефективна и устойчива 
енергийна система с ниски загуби и 
високо качество, сигурност на 
доставките и безопасност“;

Or. en

Изменение 10
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на 
възможност на потребителите да 

заличава се
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нагодят своите потребителски 
навици така че да се възползват от 
най-ниските цени и в същото време 
да спестят енергия, за подобряването 
на енергийната ефективност, както 
и за подпомагането на развитието на 
технологиите в ЕС;

Or. nl

Изменение 11
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за
природосъобразното развитие на 
икономиката от въглеродна зависимост, 
за повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, за подпомагането на 
технологичните иновации и 
развитието в ЕС, както и за
насърчаването на потребителите да 
се превърнат в потребители-
производители, като произвеждат 
енергия за собствени нужди и 
продават излишъците на пазара или 
получават кредит за електричество, 
извличайки ползи от нетните 
измервания;
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Or. en

Изменение 12
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия чрез 
подобряване на енергийната 
ефективност, за намаляването на 
разходите за мощност и скъпите 
инвестиции в електрическите мрежи 
чрез използване на енергия извън 
периодите на високо потребление, 
както и за подпомагането на развитието 
на технологиите в ЕС;

Or. fr

Изменение 13
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 2. подчертава множеството ползи от 
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интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за
гарантирането на сигурността на 
доставките на домакинствата, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС; 
посочва, че разработването и 
използването на интелигентни 
мрежи значително намалява загубата 
на енергия при транспорта и 
разпределението;

Or. de

Изменение 14
Конрад Шимански

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за постигане на 
икономика с ниски емисии, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
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възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

Or. en

Изменение 15
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за намаляване 
на емисиите на парникови газове, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

Or. en

Изменение 16
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС;

2. подчертава множеството ползи от 
интелигентните мрежи за 
освобождаването на икономиката от 
въглеродна зависимост, за 
повишаването на дела на 
възобновяемата енергия и 
разпределеното производство, за 
създаването на условия за ефективно 
използване на електроенергията в 
транспорта, за даването на възможност 
на потребителите да нагодят своите 
потребителски навици така че да се 
възползват от най-ниските цени и в 
същото време да спестят енергия, за 
подобряването на енергийната 
ефективност, както и за подпомагането 
на развитието на технологиите в ЕС; 
следователно подчертава, че би било 
от полза да се отчете ключовата 
роля на политиките в областта на 
енергията и на околната среда, като 
се подеме общо движение за 
синтезиране и усъвършенстване на 
законодателството и 
съществуващите цели;

Or. fr

Изменение 17
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че разгръщането на 
интелигентни мрежи предоставя 
също така възможност за 
повишаване на 
конкурентоспособността и укрепване 
на водещата технологична позиция 
на доставчиците на технологии от 
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ЕС в световен мащаб, като например 
на сектора на електротехниката и 
електрониката, състоящ се предимно 
от малки и средни предприятия.

Or. ro

Изменение 18
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. посочва, че мрежовата 
инфраструктура, управлението на 
електропреносната мрежа и 
правилата на пазара понастоящем са 
съобразени с нуждите и 
възможностите на атомните 
електроцентрали и 
електроцентралите на изкопаеми 
горива, поради което новите 
технологии, като производството на 
енергия от възобновяеми източници, 
са в неблагоприятно положение от 
гледна точка на конкуренцията;

Or. de

Изменение 19
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да вземе 
мерки за премахване на основните 
препятствия, като например: липса 
на оперативна съвместимост и 
стандарти (стандартизираните 
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конектори биха намалили разходите 
и биха позволили свързването и на 
малки децентрализирани енергийни 
източници (ДЕИ) (или на малки 
приложение за децентрализирани 
източници); несигурност относно 
ролите и отговорностите в новите 
приложения за интелигентни мрежи; 
несигурност по отношение на 
поделянето на разходите и ползите и 
съответно по отношение на новите 
бизнес модели; съпротива на 
потребителите спрямо участието 
им в изпитвания; широкият спектър 
от регулаторни разпоредби в Европа 
може да доведе до съществени пречки 
пред прилагането на резултатите от 
проекта в различните държави;

Or. en

Изменение 20
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура, и по-
специално интелигентни мрежи, която 
да позволи по-гъвкав резервен и 
балансиращ енергиен капацитет, 
включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на 
електроенергия, нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; приветства поставянето 
на силен акцент върху 
електроенергийните проекти от общ 
интерес в рамките на Механизма за 

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура на всички 
равнища на мрежата, и по-специално 
интелигентни мрежи, която да позволи 
по-гъвкав резервен и балансиращ 
енергиен капацитет, включително 
отделни микроинсталации за 
производство и съхранение на 
електроенергия, нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; подчертава, че при 
разширяването и модернизирането на 
инфраструктурата трябва да се 
гарантира засилено сътрудничество 
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свързване на Европа; на операторите на преносни системи, 
както и силно, прозрачно, 
координирано и ранно участие на 
всички заинтересовани страни;
приветства поставянето на силен акцент 
върху електроенергийните проекти от 
общ интерес в рамките на Механизма за 
свързване на Европа; подчертава, че в 
тази връзка трябва да бъдат взети 
предвид и проектите, свързани с 
интелигентните мрежи на 
равнището на разпределителните 
мрежи; подчертава, че 
инфраструктурните проекти трябва 
да изпълняват критериите за 
устойчивост и 
конкурентоспособност и да бъдат в 
основата на интегративен подход, 
който да гарантира включването на 
операторите на преносни системи;

Or. de

Изменение 21
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура, и по-
специално интелигентни мрежи, която 
да позволи по-гъвкав резервен и 
балансиращ енергиен капацитет, 
включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на 
електроенергия, нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; приветства поставянето 
на силен акцент върху 
електроенергийните проекти от общ 

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура, и по-
специално интелигентни мрежи, която 
да позволи по-гъвкав резервен и 
балансиращ енергиен капацитет, 
включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на 
електроенергия, нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; приветства поставянето 
на силен акцент върху 
интелигентните електроенергийни



AM\1008678BG.doc 17/37 PE522.897v01-00

BG

интерес в рамките на Механизма за 
свързване на Европа;

проекти от общ интерес в рамките на 
Механизма за свързване на Европа, 
като в същото време изразява 
съжаление, че в настоящия 
двугодишен списък са включени само 
два проекта за интелигентни мрежи;

Or. en

Изменение 22
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура, и по-
специално интелигентни мрежи, която 
да позволи по-гъвкав резервен и 
балансиращ енергиен капацитет, 
включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на 
електроенергия, нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; приветства поставянето 
на силен акцент върху 
електроенергийните проекти от общ 
интерес в рамките на Механизма за 
свързване на Европа;

3. подчертава неотложната нужда от 
нова, осъвременена, интелигентна и 
гъвкава инфраструктура, и по-
специално интелигентни мрежи, която 
да позволи по-гъвкав резервен и 
балансиращ енергиен капацитет, 
включително отделни микроинсталации 
за производство и съхранение на 
електроенергия (макар и все още на 
твърде висока цена), нови начини на 
използване на електроенергията (като 
електрически превозни средства) и 
програми за оптимизация на 
потреблението; приветства поставянето 
на силен акцент върху 
електроенергийните проекти от общ 
интерес в рамките на Механизма за 
свързване на Европа и подчертава 
значението на развитието на 
междусистемните енергийни връзки в 
Средиземно море в посока север—юг;

Or. fr

Изменение 23
Силвия-Адриана Цикъу
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че продължаващата 
несигурност по отношение на бизнес 
модела на приложенията за 
интелигентни мрежи и поделянето 
на разходите и ползите между 
участниците, е фактор, който 
ограничава частните инвестиции;

Or. en

Изменение 24
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че финансирането все 
още играе ключова роля за 
насърчаване на частните инвестиции 
в научноизследователската и 
развойната дейност в областта на 
интелигентните мрежи и 
демонстрационните проекти;

Or. en

Изменение 25
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
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разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество;

разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество, още повече че те 
създават информационна свързаност 
и свързаност на електрическото 
захранване между местните зони за 
социално-икономическо развитие;
въпреки това допълва, че добавената 
стойност на интелигентните мрежи 
е още по-голяма, тъй като те 
осъществяват обмен в по-разширен 
мащаб, национален и дори европейски, 
като разширеният контрол върху 
търсенето на електроенергия на това 
равнище позволява използването на 
повече залежи на неизползвана 
енергия (или залежи на потребление), 
когато местното производство е 
твърде слабо (или твърде силно);

Or. fr

Изменение 26
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество;

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи
за електричество; подчертава, че тъй 
като по-голямата част от всички 
разпределени генератори на 
възобновяема енергия е свързана с 
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ниско и средно напрежение, е 
необходима повече работа по 
разпределителните мрежи;

Or. en

Изменение 27
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество;

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество; на този фон 
призовава да се отдаде по-голямо 
значение на разпределителните 
мрежи;

Or. de

Изменение 28
Конрад Шимански

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 

4. припомня, че в повечето сценарии на 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г., правилната интеграция на 
разпределеното производство на 
възобновяема енергия ще бъде 
непостижима без подобрена свързаност 
и развитие на местните и регионалните 
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интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество;

интелигентни разпределителни мрежи 
за електричество, които позволяват 
гъвкаво управление и осигуряват 
необходимите резерви за тези 
неравномерни източници на енергия;

Or. en

Изменение 29
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. въпреки това подчертава, че 
целта на развитието на 
интелигентни мрежи е ефективното 
пренасяне на енергия с минимални 
загуби или отпадни продукти от 
мястото на производство до 
мястото на крайно потребление; 
подчертава, че в бъдеще 
интелигентните мрежи са 
необходими за всички енергийни 
източници, без значение дали 
енергийните доставки са 
възобновяеми или не;

Or. en

Изменение 30
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище, по-специално в островите и 
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мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

регионите, формиращи енергийни 
полуострови, както и в регионите, 
които имат проблеми със 
стабилността на електрическата 
мрежа заради високата степен на 
проникване на неравномерно подавана 
енергия; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

Or. fr

Изменение 31
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност за увеличаване на 
иновациите, научноизследователската 
и развойната дейност, създаване на 
работни места и повишаване на 
конкурентоспособността на
европейската промишленост на местно 
и регионално равнище, по-специално 
по отношение на МСП;

Or. en

Изменение 32
Конрад Шимански
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода 
си възможност за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат значима възможност 
за увеличаване на иновациите, 
създаване на работни места и 
повишаване на конкурентоспособността 
на европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

Or. en

Изменение 33
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

5. призовава за сътрудничество при 
развитието на интелигентни мрежи на 
европейско, национално и регионално 
равнище; счита, че интелигентните 
мрежи предлагат единствена по рода си 
възможност — също и на местно 
равнище — за увеличаване на 
иновациите, създаване на работни места 
и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, по-
специално по отношение на МСП;

Or. de
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Изменение 34
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява съжаление от липсата на 
структурен диалог на европейско 
равнище между операторите на 
разпределителни системи и 
Европейската комисия; подчертава, 
че без сътрудничеството на 
операторите на разпределителни 
системи политиката за 
интелигентните мрежи не може да 
бъде приложена или развита; 
призовава Комисията да направи 
оценка на нуждата от създаването 
на единна европейска мрежа на 
операторите на разпределителни 
системи, която да има функции, 
еквивалентни с тези на групите 
ENTSO-E и ENTSOG;

Or. en

Изменение 35
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
продължат сътрудничеството и 
обмена на най-добри практики в 
рамките на форумите на CEER в 
областта на регулацията на 
националните операторите на 
разпределителни системи; като 
отчита разнообразието в 
организацията на операторите на 
разпределителни системи, водеща до 
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това някои държави членки да имат 
един-единствен оператор на 
разпределителни системи, докато 
други да разполагат с над 800, 
насърчава държавите членки да 
работят в тясно сътрудничество; 
призовава държавите членки и 
Комисията да договорят единна 
класификация, която да определя кога 
дадена организация е оператор на 
преносна мрежа, оператор на 
разпределителна мрежа или 
комбиниран оператор;

Or. en

Изменение 36
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да прецени дали 
е необходимо да представи 
предложения, в съответствие с третия 
пакет за вътрешния енергиен пазар, за 
разработване и популяризиране на 
интелигентни мрежи, което би 
позволило във все по-голяма степен 
включването на повече участници на 
пазара и би засилило евентуалните 
взаимодействия при разполагането, 
разработката и поддръжката на 
далекосъобщителните и енергийните 
мрежи;

6. призовава Комисията да прецени дали 
е необходимо да представи 
предложения, в съответствие с третия 
пакет за вътрешния енергиен пазар, за 
разработване и популяризиране на 
интелигентни мрежи, което би 
позволило във все по-голяма степен 
включването на повече участници на 
пазара и би засилило евентуалните 
взаимодействия при разполагането, 
разработката и поддръжката на 
далекосъобщителните и енергийните 
мрежи; в същото време подчертава, че 
тези предложения следва да бъдат 
интегрирани в хармонизирана и 
разумна нормативна рамка съгласно 
принципите, предложени от 
Комисията, и по-специално в рамките 
на Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната 
рамка;
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Or. fr

Изменение 37
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да прецени дали 
е необходимо да представи 
предложения, в съответствие с третия 
пакет за вътрешния енергиен пазар, за 
разработване и популяризиране на 
интелигентни мрежи, което би 
позволило във все по-голяма степен 
включването на повече участници на 
пазара и би засилило евентуалните 
взаимодействия при разполагането, 
разработката и поддръжката на 
далекосъобщителните и енергийните 
мрежи;

6. призовава Комисията да прецени дали 
е необходимо да представи 
предложения, в съответствие с третия 
пакет за вътрешния енергиен пазар, за 
разработване и популяризиране на 
интелигентни мрежи, което трябва да 
се гарантира освен това чрез 
последователни действия на 
Европейската комисия във всички 
държави — членки на ЕС, и което би 
позволило във все по-голяма степен 
включването на повече участници на 
пазара и би засилило евентуалните 
взаимодействия при разполагането, 
разработката и поддръжката на 
далекосъобщителните и енергийните 
мрежи;

Or. de

Изменение 38
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва прегледа на 
състоянието на CEER от 16 април 
2013 г. относно разделянето на 
операторите на разпределителни 
мрежи съгласно изискванията на 
третия енергиен пакет, който ясно 
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показва липса на напредък; призовава 
Комисията да преразгледа 
прилагането на клаузите за разделяне 
в пакета и да оцени потребността 
от допълнителни мерки; в 
допълнение, призовава Комисията да 
направи оценка на освобождаването 
от клаузата за разделяне, 
предоставено на операторите на 
разпределителни системи с по-малко 
от 100 000 клиенти; 

Or. en

Изменение 39
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да 
предприеме мерки за ускоряване на 
разгръщането на интелигентни 
мрежи и да постави акцент върху 
следните аспекти: стимулиране на 
инвестициите и предоставяне на 
финансови стимули в тази област; 
разработване на технически 
стандарти; гарантиране на 
защитата на данните за 
потребителите; създаване на 
регулаторна рамка за предоставяне на 
стимули за разгръщане на 
интелигенти мрежи; гарантиране на 
отворен и конкурентоспособен пазар 
на дребно в интерес на 
потребителите; продължаване на 
подкрепата за иновации в технологии 
и системи;

Or. ro
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Изменение 40
Конрад Шимански

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес;

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес; с оглед на това 
изисква равнището на 
енергопотребление, което се изисква, 
за да могат интелигентните 
измервателни уреди да предлагат 
икономически предимства, да бъде 
надлежно изследвано, като под тези 
равнища на потребителите да не се 
налагат никакви задължителни 
инвестиции;

Or. en

Изменение 41
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес;

7. припомня, че интелигентните мрежи 
следва да представляват минимална
финансова тежест за потребителите и да 
бъдат в тяхна полза като предоставят 
прецизна и разбираема информация и 
им дават възможност да управляват по-
ефективно своето енергопотребление и 
производствен процес; припомня, че 
функцията на цените за използване 
на мрежите е да изпълнява ролята на 
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ориентир за решенията на 
потребителите; така адаптирането 
на тарифите позволява да се ускори и 
координира енергийният преход чрез 
постигане на съгласуваност между 
развитието на мрежите и 
индивидуалните решения;

Or. fr

Изменение 42
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес;

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, нито 
регулаторна тежест за 
предприятията, а да бъдат в тяхна 
полза като предоставят прецизна и 
разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес;

Or. fr

Изменение 43
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават
възможност да управляват по-ефективно 

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация, която да им 
дава възможност да управляват по-
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своето енергопотребление и 
производствен процес;

ефективно своето енергопотребление и 
производствен процес, както и че 
икономиите на енергия трябва да 
бъдат отразявани в техните 
окончателни сметки;

Or. en

Изменение 44
Бернд Ланге

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна 
и разбираема информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес;

7. припомня, че интелигентните мрежи 
не следва да представляват финансова 
тежест за потребителите, а да бъдат в 
тяхна полза като предоставят прецизна, 
прозрачна, разбираема и 
леснодостъпна информация и им дават 
възможност да управляват по-ефективно 
своето енергопотребление и 
производствен процес; в тази рамка 
следва да се гарантират консултации 
и подкрепа по отношение на 
търсенето;

Or. de

Изменение 45
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
личните данни и лесно достъпната 

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
личните данни и лесно достъпната 
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информация за потребителите са от 
жизненоважно значение;

информация за потребителите са от 
жизненоважно значение за коректното 
фактуриране; отбелязва, че 
интелигентните измервателни уреди 
често се бъркат с интелигентните 
мрежи, както и че интелигентната 
мрежа, освен че гарантира 
сигурността на доставките, създава 
възможност за по-интелигентен 
пазар на енергия, който позволява 
например промяна на парадигмата на 
производството и консумацията на 
енергия; отбелязва своята
загриженост относно ползите за 
потребителите от интелигентните 
измервателни уреди и призовава за по-
добра оценка в тази област и 
допълнителни проучвания относно 
защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния 
живот;

Or. en

Изменение 46
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
личните данни и лесно достъпната 
информация за потребителите са от 
жизненоважно значение;

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
индивидуалните свободи и личните 
данни и лесно достъпната информация 
за потребителите са от жизненоважно 
значение;

Or. fr
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Изменение 47
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
личните данни и лесно достъпната 
информация за потребителите са от 
жизненоважно значение;

8. подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия; 
подчертава, че силната защита на 
личните данни, включително 
защитата на неприкосновеността на 
личния живот, и лесно достъпната 
информация за потребителите са от 
жизненоважно значение;

Or. en

Изменение 48
Сату Хаси
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава необходимостта от 
подобряване на нормативната база и 
практиката в областта на 
защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личната 
информация при инсталирането на 
интелигентни измервателни уреди; 
подчертава, че гарантирането на 
защитата на личните данни и 
тяхната неприкосновеност за всички 
хора и домакинства, които са 
свързани с мрежата, е задължително 
условие за функционирането и 
развитието на интелигентните 
мрежи; подчертава, че събраните 
данни трябва да се използват само за 
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гарантиране на безопасността на 
енергийните доставки; призовава 
държавите членки да приложат 
правилата за защита на личните 
данни и да потвърдят правата на 
физическите лица в тази област;

Or. en

Изменение 49
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията да издаде 
допълнителни насоки за използването 
на лични и нелични данни от 
интелигентните мрежи в 
светлината на ревизираното 
законодателство на ЕС в областта 
на защитата на личните данни и да 
договори правила относно 
притежанието и управлението на 
тези данни от операторите на 
разпределителни системи, 
доставчиците или други търговски 
субекти;

Or. en

Изменение 50
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. приканва държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
включват и създават финансови

заличава се
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стимули за инвестиции в решения на 
база ИКТ, каквито са например 
интелигентните мрежи, с цел 
създаване на пазар с цялостен подход 
към производителя/потребителя.

Or. nl

Изменение 51
Гастон Франко

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи, предвид 
техния технически характер, да 
информират потребителите и да 
повишават тяхната осведоменост, 
така че те да се превърнат в 
информирани производители-
клиенти, които са запознати с 
възможностите, предоставени от 
тези мрежи, и по-специално тяхната 
връзка с интелигентните 
измервателни уреди; подчертава 
колко е важно е важно повишаването 
на осведомеността да обхване 
младите хора посредством 
образователни програми, насочени 
към учениците в средните и 
професионалните училища.

Or. fr

Изменение 52
Ламберт ван Нистелрой

Проектостановище
Параграф 9a (нов)
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Проектостановище Изменение

9a. обръща внимание на 
инициативите, които Европейският 
институт за иновации и 
технологии(ЕИИТ) си е поставил, с
цел да осъществява в рамките на 
магистърската програма на KIC 
InnoEnergy за научноизследователска 
и развойна дейност във връзка с 
интелигентните мрежи и 
обучението на експерти в този 
сектор; в тази връзка обръща 
внимание освен това на новите 
възможности за създаване на 
регионални иновационни стратегии 
(РИС), опростени от ЕИИТ през 
периода 2014—2020 г.;

Or. nl

Изменение 53
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. припомня, че селските общности в 
някои държави членки страдат от 
прекъсвания и други проблеми заради 
недобре поддържани мрежи или 
недостатъчни инвестиции; призовава 
Комисията да направи оценка на 
специфичните мерки, които да 
гарантират, че интелигентните 
мрежи ще достигнат до селските 
общности; въпреки това отбелязва, 
че обновяването и поддръжката на 
основната енергийна инфраструктура 
следва да продължи в зоните, за 
които е вероятно да останат извън 
приоритетните за развитието на 
интелигентните мрежи области;
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Or. en

Изменение 54
Лена Коларска-Бобинска

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. припомня мандата за 
стандартизация от 2011 г. в подкрепа 
на разполагането на европейска
интелигентна мрежа, който 
трябваше да приключи своята работа 
през 2012 г.; приветства напредъка, 
постигнат в рамките на този 
мандат, но подчертава, че е 
необходима още работа; призовава 
Комисията да се ангажира с органите 
по стандартизация, за да ускори 
завършването на тяхната работа и
— ако счете това за необходимо — да 
издаде нов мандат.

Or. en

Изменение 55
Ламберт ван Нистелрой

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. отбелязва значението на 
тематичната концентрация по 
отношение на икономиката с ниски 
нива на емисии на въглероден диоксид, 
която е една от целите на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, в резултат 
на което 20 % от това финансиране 
ще бъде инвестирано в енергийния 
преход, като се постави силен акцент 
върху интелигентните мрежи;
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Or. nl


