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Изменение 27
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 284 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 194, 
параграф 1 от него,

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да се основава на новата "енергийна" правна основа, 
член 194, параграф 1 от ДФЕС, тъй като той служи на посочените в нея цели. 
Процедурата на вземане на решение съобразно тази нова разпоредба е съвместното 
вземане на решение, което допуска пълното участие на Европейския парламент като 
съзаконодател.

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 284 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 194 от него,

Or. en

Обосновка

Целта на законодателството е явно да се допринесе за установяването на обща 
енергийна политика, за която осъществяването на мониторинг на големи проекти за 
енергийни инфраструктури представлява важна предпоставка с оглед дефинирането 
на политиката. Следователно, правната основа следва да бъде новата разпоредба от 
Договора от Лисабон за установяване на такава обща енергийна политика (член 194).
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Изменение 29
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общността си е поставила за цел да 
бъде въведена обща енергийна 
политика, насочена към постигане на 
сигурност на енергийните доставки, 
преход към енергийна система с ниска 
въглеродна интензивност, включваща 
действащи конкурентни енергийни 
пазари.

(1) Общността си е поставила за цел да 
бъде въведена обща и солидарна
енергийна политика, насочена към 
постигане на сигурност на енергийните 
доставки, преход към  високо 
ефективна енергийна система с ниска 
въглеродна интензивност, включваща 
солидарното функциониране на 
енергийни пазари, които в рамките на 
вътрешния пазар се основават на 
принципите на лоялната 
конкуренция.

Or. pl

Обосновка

Не става дума само за това на пазарите да бъде наложен принципа на 
конкуренцията. В общия пазар трябва да съществува лоялна конкуренция, за което е 
необходима солидарна енергийна политика, която се опира върху високо ефективни 
технологии и ниски равнища на емисии.

Изменение 30
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общността си е поставила за цел да 
бъде въведена обща енергийна 
политика, насочена към постигане на 
сигурност на енергийните доставки, 
преход към енергийна система с ниска 
въглеродна интензивност, включваща 
действащи конкурентни енергийни 

(1) Общността си е поставила за цел да 
бъде въведена обща енергийна 
политика, насочена към постигане на 
сигурност на енергийните доставки, 
преход към енергийно ефективна 
икономика, основана на възобновяеми 
енергийни източници и включваща 
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пазари. действащи конкурентни енергийни 
пазари.

Or. en

Обосновка

Икономиите на енергия и енергийната ефективност са най-ефективният с оглед на 
разходите начин за намаляване на въглеродните емисии в ЕС. В срок до 2050 г. 
икономиката на ЕС следва да бъде основана на възобновяеми енергийни източници.

Изменение 31
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Съставянето на обща картина на 
развитието в областта на инвестициите 
за енергийна инфраструктура в 
Общността представлява важен елемент 
на посочената енергийна политика. Тази 
картина ще даде възможност на 
Общността да прави необходимите 
сравнения и оценки или да предприема 
подходящи мерки въз основа на 
съответните данни и анализи, по-
специално по отношение на бъдещия 
енергиен баланс.

(2) Съставянето на обща картина на 
развитието в областта на инвестициите 
за енергийна инфраструктура в 
Общността представлява важен елемент 
на посочената енергийна политика. Тази 
картина ще даде възможност на 
Общността да прави необходимите 
сравнения и оценки или да предприема 
подходящи мерки въз основа на 
съответните данни и анализи, по-
специално по отношение на бъдещия 
енергиен баланс, след обстойна 
обществена консултация, която 
включва съответните групи и 
асоциации.

Or. en

Обосновка

Развитието на планове в областта на енергетиката на ЕО от страна на Комисията 
следва да прави възможно пълноценното участие на обществеността.
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Изменение 32
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През последните години енергийната 
обстановка във и извън Общността
значително се промени, поради което 
инвестициите в енергийна 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряване на сигурността на 
енергийните доставки в Общността, за 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и за предприетия от 
Общността преход към енергийна 
система с ниска въглеродна 
интензивност.

(3) През последните години енергийната 
обстановка във и извън Общността 
значително се промени в отрицателна 
посока по отношение на 
снабдяването, поради което 
инвестициите в енергийна 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряване на сигурността и 
стабилността на енергийните 
доставки в Общността, за 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и за предприетия от 
Общността преход към високо 
ефективна енергийна система с ниска 
въглеродна интензивност.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се подчертае, че енергийната обстановка не просто преживя промени, но че 
тези промени са били отрицателни, поради което се стигна до нарушаване на 
стабилността на доставките на вътрешния пазар на ЕС.

Изменение 33
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През последните години енергийната 
обстановка във и извън Общността 
значително се промени, поради което 
инвестициите в енергийна 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряване на сигурността на 

(3) През последните години енергийната 
обстановка във и извън Общността 
значително се промени, поради което 
инвестициите в енергийна 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряване на сигурността на 
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енергийните доставки в Общността, за 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и за предприетия от 
Общността преход към енергийна 
система с ниска въглеродна 
интензивност.

енергийните доставки в Общността, за 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар и за предприетия от 
Общността преход към енергийно 
ефективна икономика, основана на 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

Икономиите на енергия и енергийната ефективност са най-ефективният с оглед на 
разходите начин за намаляване на въглеродните емисии в ЕС. В срок до 2050 г. 
икономиката на ЕС следва да бъде основана на възобновяеми енергийни източници.

Изменение 34
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Новият енергиен контекст изисква 
значителни инвестиции по отношение 
на цялата инфраструктура във всички
енергийни сектори, както и 
разработването на нови видове 
инфраструктура и нови технологии, 
които да навлязат на пазара. 
Либерализацията на енергийния сектор 
и по-нататъшното интегриране на 
вътрешния пазар на Общността 
отреждат една по-важна роля на 
стопанските оператори в 
инвестиционния процес, а в същото 
време някои нови изисквания на 
енергийната политика, като например 
целите засягащи структурното 
разпределение на енергоносителите 
(fuel mix) водят до промени в 
енергийната политика на държавите-
членки по посока на създаването на 
нова и/или модернизирана енергийна 
инфраструктура.

(4) Новият енергиен контекст изисква 
значителни инвестиции по отношение 
на цялата инфраструктура, в частност 
в секторите на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната 
ефективност, както и разработването 
на нови видове инфраструктура и нови 
технологии, които да навлязат на пазара. 
Либерализацията на енергийния сектор 
и по-нататъшното интегриране на 
вътрешния пазар на Общността 
отреждат една по-важна роля на 
стопанските оператори в 
инвестиционния процес, а в същото 
време някои нови изисквания на 
енергийната политика, като например 
целите засягащи структурното 
разпределение на енергоносителите 
(fuel mix) водят до промени в 
енергийната политика на държавите-
членки по посока на създаването на 
нова и/или модернизирана енергийна 
инфраструктура.
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Or. en

Обосновка

Икономиите на енергия и енергийната ефективност са най-ефективният с оглед на 
разходите начин за намаляване на въглеродните емисии в ЕС. В срок до 2050 г. 
икономиката на ЕС следва да бъде основана на възобновяеми енергийни източници.

Изменение 35
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Държавите-членки следва, за 
тази цел, винаги да вземат предвид 
намаляването на 
енергопотреблението в съответствие 
с целта на ЕС от 20% по отношение 
на енергийната ефективност като 
най-ефективното с оглед на 
разходите средство за постигане на 
целите на Съюза за намаляване на 
емисиите на парникови газове, както 
и подобряването и надграждането на 
съществуващите инфраструктури 
преди инвестирането в нови такива. 
Инвестиционните проекти в 
енергийни инфраструктури следва да 
съответстват в пълна степен на 
целта за най-малко 20% енергия от 
устойчиви възобновяеми енергийни 
източници.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се разглежда в рамката на съществуващото 
законодателство на ЕО в областта на климата, а производните сценарии следва да са 
в пълна степен хармонизирани и да допринасят за постигането на съществуващи цели 
на ЕО.
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Изменение 36
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Във връзка с новите цели на
енергийната политика и новите 
пазарни , следва да се обърне по-голямо
внимание на инвестициите за енергийна 
инфраструктура в Общността, по-
специално с оглед на предвиждане на 
проблемите, насърчаване на най-
добрите практики и установяване на по-
голяма прозрачност по отношение на 
бъдещото развитие на европейската
енергийна система.

(5) Във връзка с целите на 
енергийната политика и новите 
пазарни, приоритетно следва да се 
обърне внимание на инвестициите за 
енергийна инфраструктура в 
Общността, по-специално с оглед на 
предвиждане на проблемите, свързани 
със сигурността на доставките на 
енергийните източници, насърчаване 
на най-добрите практики и установяване 
на по-голяма прозрачност по отношение 
на бъдещото развитие на 
взаимосвързаните енергийни системи 
на Общността.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се определи, кои инвестиции трябва да се третират с предимство, тъй 
като от това зависи сигурността на снабдяването, също и с оглед на транзита 
между системите на държавите-членки.

Изменение 37
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ето защо, Комисията и по-специално 
Наблюдателницата за енергийния пазар 
(Market Observatory for Energy) следва 
да разполагат с точни данни и 
информация за инвестиционните
проекти, включително за проектите за 
извеждане от експлоатация, по 
отношение на най-значимите съставни 

(6) Ето защо, с оглед гарантирането на 
най-важните инвестиции, Комисията 
и по-специално Наблюдателницата за 
енергийния пазар (Market Observatory 
for Energy) следва да разполагат с точни 
данни и информация за текущите и 
бъдещите инвестиционни проекти, 
включително за проектите за временно 
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елементи на енергийната система на 
Общността.

или окончателно извеждане от 
експлоатация на част от 
съществуващата инфраструктура, по 
отношение на най-значимите съставни 
елементи на енергийната система на 
Общността.

Or. pl

Обосновка

Приоритетните инвестиции в областта на наблюдаваните инфраструктури трябва 
да вземат под внимание както текущите, така и бъдещите планове, а също и 
временното или окончателното извеждане от експлоатация.

Изменение 38
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Данните и информацията относно 
прогнозните промени в мощностите за 
производство, пренос и съхранение на 
енергия и за проектите в различни 
сектори на енергетиката са от интерес за 
Общността. Ето защо, необходимо е да 
се осигури на Комисията информация за 
инвестиционните проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите пет 
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите три години.

(7) Данните и информацията относно 
прогнозните промени в мощностите за 
производство, пренос и съхранение на 
енергия и за проектите в различни 
сектори на енергетиката са от интерес за 
Общността. Ето защо, необходимо е да 
се осигури на Комисията информация за 
инвестиционните проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите пет 
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите три години. С цел 
изясняване на етапа, на който следва 
да се предостави информация за 
планирани инвестиционни проекти, 
настоящият регламент следва да 
обхваща само тези проекти, които са 
одобрени от компетентния орган и, 
следователно, за които е 
предоставено необходимото 
разрешение.
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Or. en

Изменение 39
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Данните и информацията относно 
прогнозните промени в мощностите за 
производство, пренос и съхранение на 
енергия и за проектите в различни 
сектори на енергетиката са от интерес за 
Общността. Ето защо, необходимо е да 
се осигури на Комисията информация за 
инвестиционните проекти, по които 
са започнати дейности или е предвидено
да започнат дейности в следващите пет 
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите три години.

(7) Данните и информацията относно 
прогнозните промени в мощностите за 
производство, пренос и съхранение на 
енергия и за проектите в различни 
сектори на енергетиката са от интерес за 
бъдещите инвестиционни проекти на
Общността. Ето защо трябва да се 
създадат предпоставки, за да се 
достави на Комисията, и по-специално 
на нейните служби за наблюдение на 
пазара, информация за инвестиционни 
проекти и намерения, по които са 
започнати дейности или ще започнат 
дейности в следващите пет години, а 
също и за съответните проекти за 
временно или окончателно извеждане 
от експлоатация на цялата или на 
част от съществуваща 
инфраструктура в рамките на 
следващите пет години.

Or. pl

Обосновка

Информацията за цялата инфраструктура или за част от нея, която трябва да бъде 
изведена от експлоатация в рамките на пет години, дава по-голяма сигурност при 
планирането от информацията, като се отнася само до предвидените първоначално 
три години.
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Изменение 40
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За тази цел, държавите-членки 
следва да предоставят на Комисията 
данни и информация за 
инвестиционните проекти за 
производство (добив), съхранение и 
пренос на нефт и нефтени продукти 
(oil), газови горива, електроенергия, 
биогорива и въглероден диоксид, които 
са планирани или са в процес на 
изграждане на тяхна територия. 
Съответните предприятия следва да са 
задължени да предоставят на 
държавите-членки въпросните данни и 
информация.

(10) За тази цел, държавите-членки 
следва да предоставят на Комисията 
данни и информация за 
инвестиционните проекти за енергийни 
инфраструктури за производство 
(добив), съхранение и пренос на нефт и 
нефтени продукти (oil), газ, въглища, 
отопление и охлаждане, включително 
местните топлофикационни и 
охладителни  системи, възобновяеми 
горива за транспорта, електроенергия, 
и улавяне, пренос и съхранение на 
въглероден диоксид, които са 
планирани или са в процес на 
изграждане на тяхна територия. 
Съответните предприятия следва да са 
задължени да предоставят на 
държавите-членки въпросните данни и 
информация.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение пояснява обхвата на регламента и го разширява, с цел той да 
обхване всички енергийни източници и цялата верига от инфраструктури, свързани с 
различните видове енергийни източници.

Изменение 41
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За тази цел, държавите-членки 
следва да предоставят на Комисията 
данни и информация за 

(10) За тази цел, държавите-членки 
следва да предоставят на Комисията 
данни и информация за 
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инвестиционните проекти за 
производство (добив), съхранение и 
пренос на нефт и нефтени продукти 
(oil), газови горива, електроенергия, 
биогорива и въглероден диоксид, които 
са планирани или са в процес на 
изграждане на тяхна територия. 
Съответните предприятия следва да са 
задължени да предоставят на 
държавите-членки въпросните данни и 
информация.

инвестиционните проекти за 
производство (добив), съхранение и 
пренос на нефт и нефтени продукти 
(oil), газови горива, електроенергия, 
биогорива, въглища и въглероден 
диоксид, които са планирани или са в 
процес на изграждане на тяхна 
територия. Съответните предприятия 
следва да са задължени да предоставят 
на държавата-членка, или ако става 
дума за трансгранични мрежи на 
държавите-членки, въпросните данни 
и информация, които са необходими за 
контрола на изпълнението на 
обявените проекти.

Or. pl

Обосновка

Защо се споменават газът и нефтът, а се изпуска от внимание един важен 
енергоносител, а именно въглищата? Изпълнението на обявените проекти трябва да 
се контролира, особено когато има забавяне. Едва с това ще се гарантира 
прозрачност.

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед да бъде избегнато 
непропорционално административно 
натоварване и да се сведат до минимум 
разходите на държавите-членки и на 
предприятията, по-специално на 
малките и средните предприятия, в 
настоящия Регламент следва да се даде 
възможност за освобождаване на 
държавите-членки и на предприятията 
от задължения за докладване в случаите, 
когато еквивалентна информация е 
предоставена на Комисията в 
съответствие със специализираното 

(12) С оглед да бъде избегнато 
непропорционално административно 
натоварване и да се сведат до минимум 
разходите на държавите-членки и на 
предприятията, по-специално на 
малките и средните предприятия, в 
настоящия Регламент следва да се даде 
възможност за освобождаване на 
държавите-членки и на предприятията 
от задължения за докладване в случаите, 
когато еквивалентна информация е 
предоставена на Комисията в 
съответствие със специализираното 
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европейско законодателство за 
енергийния сектор, прието от 
институции на Европейския съюз и 
насочено към постигане на целите за 
изграждане на конкурентни европейски 
енергийни пазари, за устойчиво 
развитие на европейската енергийна 
система и за сигурност на енергийните 
доставки в Европейската общност.

европейско законодателство за 
енергийния сектор, прието от 
институции на Европейския съюз и 
насочено към постигане на целите за 
изграждане на конкурентни европейски 
енергийни пазари, за устойчиво 
развитие на европейската енергийна 
система и за сигурност на енергийните 
доставки в Европейската общност.
Следователно, следва да се избягват 
всякакви дублирания на 
задълженията за докладване, 
уточнени в третия пакет за 
либерализация в областта на 
енергетиката (Директива 2009/72/EО, 
Директива 2009/73/EО, Регламент 
(EО) № 713/2009, Регламент (EО) № 
714/2009 и Регламент (EО) № 
715/2009) .

Or. en

Изменение 43
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Държавите-членки, 
упълномощената от тях организация 
или, по целесъобразност, органите, на 
които са възложени конкретни 
инвестиционни планове в областта 
на енергийния сектор на ЕС, 
осигуряват качество, релевантност, 
точност, яснота, навременност и 
последователност на данните и 
информацията, които те 
предоставят на Комисията, като 
същевременно гарантират 
поверителността на чувствителни 
от търговска гледна точка данни или 
информация.
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Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира съответствие с член 6 е необходимо добавянето на 
съображение, което да се позовава на отговорността на държавите-членки, 
упълномощената от тях организация или, по целесъобразност, на органите, на които 
са възложени конкретни инвестиционни планове в областта на енергийния сектор на 
ЕС, да осигуряват качеството и релевантността на предоставяните данни, като 
същевременно гарантират поверителността на чувствителни от търговска гледна 
точка данни или информация. 

Изменение 44
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Комисията и по-специално 
Наблюдателницата на енергийния пазар 
следва да изготвят периодичен 
междусекторен анализ на структурното 
развитие и перспективите на 
енергийната система в Общността и, в 
случаите когато това е подходящо, по-
подробен анализ на някои аспекти на 
енергийната система; тези анализи 
следва по-специално да допринесат за 
установяването на възможни 
инфраструктурни и инвестиционни 
несъответствия от гледна точка на 
дългосрочния баланс на предлагането и 
търсенето на енергия.

(15) Комисията и по-специално 
Наблюдателницата на енергийния пазар 
към нея следва да изготвят периодичен 
междусекторен анализ на структурното 
развитие и перспективите на 
енергийната система в Общността и, в 
случаите когато това е подходящо, по-
подробен анализ на някои аспекти на 
енергийната система; тези анализи 
следва да допълват подходите на 
национално равнище, да развият 
регионални измерения и, по-специално,
да допринесат за повишаването на 
енергийната сигурност чрез 
установяването на възможни 
инфраструктурни и инвестиционни 
несъответствия и свързани с тях 
рискове от гледна точка на 
дългосрочния баланс на предлагането и 
търсенето на енергия.

Or. en
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Изменение 45
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Малките и средни предприятия 
следва да имат възможност да се 
възползват от мониторинга и 
докладите относно енергийните 
инвестиционни проекти, които 
произтичат от настоящия 
регламент, с помощта на който 
събраните данни ще бъдат 
предоставяни на широката 
общественост и, в дългосрочен план, 
ще допринасят за нови и по-добре 
координирани инвестиционни 
тенденции.

Or. en

Изменение 46
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията може да бъде 
подпомагана от експерти от държавите-
членки и други компетентни експерти, с 
оглед постигане на общо разбиране и 
създаване на прозрачност по отношение 
на бъдещи развития, което е от особен 
интерес за новите участници на пазара.

(16) Комисията може да бъде 
подпомагана от експерти от държавите-
членки и други компетентни експерти, с 
оглед постигане на общо разбиране за 
възможните инфраструктурни 
несъответствия и свързаните с тях 
рискове и създаване на прозрачност по 
отношение на бъдещи развития, което е 
от особен интерес за новите участници 
на пазара.

Or. en
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Изменение 47
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) С оглед на изискването за 
периодично докладване за 
инвестиционните проекти, 
Комисията следва да предостави на 
държавите-членки оценка на 
мерките, които са необходими за 
намаляване на рисковете от недостиг 
на инвестиции или ниско ниво на 
инвестиции.

Or. en

Изменение 48
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, както и за генерираните 
в тези сектори количества въглероден 
диоксид.

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газа, въглищата, възобновяемите 
горива за транспорта, отоплението и 
охлаждането, включително 
местните топлофикационни и 
охладителни системи, 
електроенергията и енергийните 
носители, в частност водорода, и 
съхраняването на енергия, както и за 
проекти, свързани с улавянето, 
преноса и съхраняването на 
въглероден диоксид, и с ядрени 
инсталации, различни от ядрените 
електроцентрали.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение пояснява обхвата на регламента и го разширява, с цел той да 
обхване всички енергийни източници и цялата верига от инфраструктури, свързани с 
различните видове енергийни източници.

Изменение 49
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, както и за генерираните в 
тези сектори количества въглероден 
диоксид.

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на информация за 
подробностите относно
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, въглищата, 
биогоривата, ядреното гориво и 
сектора на електроенергията който се 
основава на тези енергийни 
източници, както и за генерираните  и 
изразходваните за производството на 
единица енергия в тези сектори 
количества въглероден диоксид.

Or. pl

Обосновка

В първоначалния текст наистина се споменават биогоривата, докато енергийни 
източници като въглищата или ядрената енергия са изпуснати.
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Изменение 50
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, както и за генерираните в 
тези сектори количества въглероден 
диоксид.

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, които се изпълняват от 
европейски предприятия както на 
територията на Европейския съюз, 
така и в трети страни, както и за 
генерираните в тези сектори количества 
въглероден диоксид.

Or. ro

Обосновка

За уточняване на текста.

Изменение 51
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, както и за генерираните в 
тези сектори количества въглероден 
диоксид.

1. С настоящия Регламент се въвежда 
обща рамка за предоставяне на 
Комисията на данни и информация за 
инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура в секторите на нефта, 
газовите горива, електроенергията и 
биогоривата, както и за улавянето и 
съхранението на генерираните в тези 
сектори количества въглероден диоксид.

Or. en
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Обосновка

Уточнение.

Изменение 52
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият Регламент се отнася за 
посочените в Приложението видове 
инвестиционни проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите пет
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите три години.

2. Настоящият Регламент се отнася за 
посочените в Приложението видове 
инвестиционни проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите десет
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите пет години.

Or. en

Обосновка

Важно е, за целите на разработването на съответните проучвания и сценарии, 
обхватът на регламента да се разшири така, че да включи проекти в дългосрочен 
план.

Изменение 53
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият Регламент се отнася за 
посочените в Приложението видове 
инвестиционни проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите пет 
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите три години.

2. Настоящият Регламент се отнася за 
посочените в Приложението видове 
инвестиционни проекти, по които са 
започнати дейности или е предвидено да 
започнат дейности в следващите пет 
години, а също и за съответните проекти 
за извеждане от експлоатация в рамките 
на следващите пет години.
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Or. pl

Обосновка

Информацията за цялата инфраструктура или за част от нея, която трябва да бъде 
изведена от експлоатация в рамките на пет години, дава по-голяма сигурност при 
планирането от информацията, като се отнася само до предвидените първоначално 
три години.

Изменение 54
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „инфраструктура“ означава всички 
видове инсталации или части от 
инсталации, свързани с производството, 
преноса и съхранението на енергия или 
на въглероден диоксид;

(1) „инфраструктура“ означава всички 
видове инсталации или части от 
инсталации, свързани с производството, 
преноса и съхранението на енергия, 
както и на съответните енергийни 
източници, или на въглероден диоксид;

Or. pl

Обосновка

Енергията може във физическия смисъл на думата да бъде съхраняване, т.е. във вид 
на топлина, електроенергия или потенциална енергия (напр. вода), но и по химически 
път чрез съдържащите се в енергийните източници вещества като въглеводороди, 
въглища, водород и други. 

Изменение 55
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) извеждане от експлоатация на 
съществуваща инфраструктура;

в) временното или окончателното 
извеждане от експлоатация на цялата 
съществуваща инфраструктура или на 
части от нея;
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Or. pl

Обосновка

Извеждането от експлоатация може да бъде окончателно, но и само временно, 
например вследствие на работи по поддръжката или на преднамерени прекъсвания на 
експлоатацията.

Изменение 56
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Саниране и използване на 
преносните системи за газопроводи и 
нефтопроводи, създаване на системи 
за управление и събиране на данни  в 
реално врем , създаване и използване 
на системи за повишаване на 
сигурността на газовите доставки.

Or. ro

Обосновка

Важно е санирането и използването на преносните системи за газопроводи и 
нефтопроводи, системите за управление и събиране на данни  в реално време и 
системите за увеличаване на сигурността на газоснабдяването да бъдат включени в 
дефиницията за "инвестиционен план".

Изменение 57
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) разработването на нови свързващи 
проводи за енергопреносните мрежи 
между Европейския съюз и неговите 
съседни държави,
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Or. ro

Обосновка

Важно е също така да се включат и свързващите проводи за енергопреносните 
мрежи между Европейския съюз и неговите съседни държави.

Изменение 58
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „планирани инвестиционни проекти“ 
означава инвестиционни проекти преди 
да са започнали строителните 
работи и преди да са направени 
капиталови разходи, или съответно 
преди да е реализирано извеждането 
от експлоатация, включително 
такива инвестиционни проекти, 
чиито основни характеристики 
(местоположение, изпълнител, 
предприятие, технически показатели 
и т.н.) биха могли, изцяло или 
частично, да подлежат на 
допълнително обсъждане, или да 
предстои да се получи за тези основни 
характеристики окончателно 
разрешение;

(3) „планирани инвестиционни проекти“ 
означава инвестиционни проекти, по 
отношение на които са предоставени 
всички необходими разрешения и 
разрешителни;

Or. en

Обосновка

Някои проекти може никога да не се развият след първоначалния етап на планиране 
и/или може да се натъкнат на проблеми по отношение на получаването на 
необходимите разрешителни на по-късен етап, поради което в края на краищата 
инвестициите може да не бъдат направени. Следователно, Комисията разглежда 
само тези проекти, които са получили всички необходими разрешения и разрешителни.
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Изменение 59
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „планирани инвестиционни проекти“ 
означава инвестиционни проекти преди 
да са започнали строителните работи и 
преди да са направени капиталови 
разходи, или съответно преди да е 
реализирано извеждането от 
експлоатация, включително такива 
инвестиционни проекти, чиито основни 
характеристики (местоположение, 
изпълнител, предприятие, технически 
показатели и т.н.) биха могли, изцяло 
или частично, да подлежат на 
допълнително обсъждане, или да 
предстои да се получи за тези основни 
характеристики окончателно 
разрешение;

(3) „планирани инвестиционни проекти“ 
означава инвестиционни проекти преди 
да са започнали строителните работи и 
преди да са направени капиталови 
разходи, или съответно преди да е 
реализирано извеждането от 
експлоатация, включително такива 
инвестиционни проекти, чиито основни 
характеристики (местоположение, 
изпълнител, предприятие, избрани 
основни технически и 
експлоатационни показатели, 
доколкото не представляват 
търговска тайна, и т.н.) биха могли, 
изцяло или частично, да подлежат на 
допълнително обсъждане, или да 
предстои да се получи за тези основни 
характеристики окончателно 
разрешение;

Or. pl

Обосновка

Експлоатационните данни обикновено не спадат към търговската тайна. Само някои 
избрани технически показатели представляват търговска тайна.

Изменение 60
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „производство“ означава 
генерирането на електроенергия и
производството на горива, включително 

(6) „производство“ означава 
производството на нефт, газ или 
въглища или генерирането на 
електроенергия, включително 
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биогорива; комбинираното производство на 
топлинна енергия и електроенергия, 
или производството на топлинна 
енергия, включително отопление и 
охлаждане, или производството на 
горива, включително биогорива;

Or. en

Обосновка

Определението следва да се уточни, за да отразява обхвата на регламента и да 
съответства на употребата на понятието в Приложението.

Изменение 61
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) "енергийна система" е затворена 
система за производството на 
енергия, както и за преноса, 
разпределението и използването на 
енергия в една държава-членка или в 
един регион.

Or. pl

Обосновка

Тук става дума за затворена енергийна система в дадена държава-членка без 
възможността за трансграничен пренос на енергия.
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Изменение 62
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) "улавяне" означава процеса на 
улавяне на въглероден диоксид от 
промишлени инсталации с цел 
съхранение; 

Or. en

Обосновка

Определение в съответствие с Директива 2009/31/ЕО от 23 април 2009 г.

Изменение 63
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „пренос“ означава пренос на 
енергийни източници или продукти
или въглероден диоксид, по мрежа, по-
специално: 

(7) „пренос“ означава пренос на 
електрическа и газова енергия или 
течни горива или въглероден диоксид, 
по мрежа, по-специално:

а) по тръбопроводи, различни от 
тръбопроводната мрежа на 
находището/производителя (upstream 
pipeline network) и различни от 
тръбопроводните мрежи, използвани 
предимно за разпределение;

а) по тръбопроводи, различни от 
тръбопроводната мрежа на 
находището/производителя (upstream 
pipeline network) и различни от 
тръбопроводните мрежи, използвани 
предимно за разпределение;

б) по мрежи за свръхвисоко и високо 
напрежение, различни от мрежите, 
използвани предимно за разпределение;

б) по мрежи за свръхвисоко и високо 
напрежение, различни от мрежите, 
използвани предимно за разпределение;

Or. pl

Обосновка

Преносът се отнася не само до източниците на енергия като газ и течни или твърди 
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горива, а също и електроенергията. 

Изменение 64
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 - буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) "интерконектор" е 
трансгранично свързващо съоръжение 
между енергопреносните мрежи или 
проводи за пренос на газообразни или 
течни въглеводороди и продукти от 
дестилацията, газификацията или 
втечняването на въглища с 
възможност за двупосочно движение;

Or. pl

Обосновка

Наименованието "интерконектор" се отнася до съоръжения със свързваща функция, 
които служат също така и за отварянето на досега затворени в себе си енергийни 
системи. 

Изменение 65
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) посредством тръби от местните 
топлофикационни и охладителни 
системи;

Or. en
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Обосновка

В проекта на регламент местните топлофикационни и охладителни системи (МТОС) 
не са споменати в частта относно транспорта. Въпреки че мрежите на МТОС са с 
локален характер, инвестициите в тях следва да се споменат, тъй като извлечените 
от мрежите ползи служат на целия ЕС по отношение на сигурността на 
доставките, повишаването на енергийната ефективност и намаляването на 
емисиите. Наред с това, основната пречка пред навлизането на повече МТОС в 
Европа са свързаните с инвестициите разходи, макар че разходите по 
инфраструктурите заместват разходите за горива благодарение на използването на 
рециклиране на топлинната енергия.

Изменение 66
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8 – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) "място за съхранение" е система 
от затворени резервоари за 
съхранение или определена геоложка 
структура, която образува затворено 
помещение за съхранение;

Or. pl

Обосновка

Местата за съхранение също са елементи от инфраструктурата.

Изменение 67
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

„съхранение” означава временното или 
постоянно складиране на енергийни 
източници или въглероден диоксид в 
надземна или подземна инфраструктура 
или геоложки образувания;

б) „съхранение” означава временното 
или постоянно складиране на топлинна 
или електрическа енергия или на 
източници на такава, както и 
въглероден диоксид в надземна или 
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подземна инфраструктура или геоложки 
образувания;

Or. pl

Обосновка

Чрез новата дефиниция се разширява смисълът на функцията, която се състои в това 
да съхранява енергия или енергийни източници.

Изменение 68
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съхранение” означава временното 
или постоянно складиране на енергийни 
източници или въглероден диоксид в 
надземна или подземна инфраструктура 
или геоложки образувания;

(8) „съхранение” означава временното 
или постоянно складиране на енергийни 
източници в надземна или подземна 
инфраструктура или геоложки 
образувания или постоянното и 
безопасно за околната среда 
задържане на въглероден оксид в 
подземни геоложки образувания;

Or. en

Обосновка

Определението за съхранение на въглероден диоксид следва да бъде в съответствие с 
Директива 2009/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 
относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 
2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета.
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Изменение 69
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) първични енергийни източници, като 
например нефт, природен газ или
въглища, или преобразувани 
енергоносители, като например 
електроенергия;

(a) първични енергийни източници, като 
например нефт, природен газ, въглища 
или ядрено гориво, или въглища, или 
преобразувани енергоносители, като 
например електроенергия;

Or. pl

Обосновка

Ядреното гориво също спада към първичните енергийни източници.

Изменение 70
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възобновяеми енергийни източници, 
включително водноелектрическа 
енергия, биомаса, вятърна енергия, 
енергия на приливите и отливите и 
геотермална енергия;

Не се отнася до българския текст.

Or. pl

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Potencjalna energia zgromadzona w wodzie znajdującej się w zbiornikach położonych na 
określonej wysokości może być przetwarzana na pracę mechaniczną lub energię elektryczną. 
Przypływy i odpływy, tj. pływy mają miejsce na otwartych akwenach morskich.
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Изменение 71
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) "ядрена инсталация" означава:
а)  инсталация за обогатяване, завод 
за производство на ядрено гориво, 
атомна електроцентрала, 
съоръжение за преработка, 
изследователски реактор, съоръжение 
за съхранение на отработено гориво;  
и
(б) съоръжения за съхранение на 
радиоактивни отпадъци, които се 
намират на същата площадка и са 
пряко свързани с ядрените 
инсталации, изброени в буква а);

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да обхване пълната верига от инфраструктури, свързани с 
ядрената енергия. Определението е взето от Директива 2009/71/ЕВРАТОМ на 
Съвета. Определението съответства дословно на това от Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ на Съвета (член 3, параграф 1).

Изменение 72
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) "обобщени данни" означава 
данни, агрегирани на национално или 
регионално равнище. Ако 
агрегирането на данни на национално 
равнище би разкрило чувствителна 
от търговска гледна точка 
информация за определено 
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предприятие, данни може да се 
агрегират на регионално равнище. 
Решение относно подходящото 
регионално равнище се взема от 
Комисията при наличие на съвместно 
предложение на заинтересованите 
държави-членки или упълномощените 
от тях институции;

Or. en

Обосновка

Агрегирането на данни на национално равнище не би било достатъчно в някои 
държави-членки, тъй като само едно предприятие би попаднало в рамките на 
настоящия регламент. Следователно, регламентът следва да предвиди 
възможността за агрегиране на данни и на регионално равнище. При все това, за да не 
се наложи предприятието да решава на кое регионално равнище да се осъществи 
агрегирането на данни, Комисията решава относно подходящото регионално 
равнище, при наличието на съвместно предложение на заинтересованите държави-
членки или упълномощените от тях организации.

Изменение 73
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) "специфична институция" 
означава орган, комуто, въз основа на 
законодателството на ЕС в областта 
на енергетиката, е възложена 
подготовката и приемането на 
общностни многогодишни планове за 
развитие и инвестиции в областта на 
енергийните инфраструктури, като 
например Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи за 
електроенергия в съответствие с 
член 4 от Регламент (ЕО) № 714/2009 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 юли 2009 година 
относно условията за достъп до 
мрежата за трансграничен обмен на 
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електроенергия и Европейската 
мрежа на операторите на преносни 
системи за газ в съответствие с член 
4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 година относно 
условията за достъп до газопреносни 
мрежи за природен газ.
1 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.
2 OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

Or. en

Обосновка

В проекта на регламент се посочват на няколко места конкретни институции (вж. 
например член 3, параграф 2). Следва да се уточни, че това правило се отнася по-
специално за операторите на преносни системи, предвидени в третия пакет за 
либерализация в областта на енергетиката, приет през пролетта/лятото на 2009 г. 
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия 
(ENTSO-E) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ 
(ENTSO-G) следва да се упоменат някъде конкретно. Най-удачният и лесен начин 
това да се направи, е в определенията, в които да се включи разяснение за целите на 
регламента.   

Изменение 74
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б) "местни топлофикационни 
системи" или "местни охладителни 
системи" означава разпределението 
на термоенергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности от централен източник за 
производството им, по мрежа до 
множество сгради или обекти, за 
използване за отопление, 
технологична топлина или 
охлаждане; 
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Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предвиди специално упоменаване на местните 
топлофикационни системи - производството на топлинна енергия, комбинираното 
производство на топлинна енергия и електроенергия, местните топлофикационни и 
охладителни системи. Повечето от възможностите, посочени в рамките на 
електроенергията, са най-ефективни, когато се произвежда топлинна енергия или 
комбинирано топлинна енергия и електроенергия. Определението съответства 
дословно на това от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(вж. член 2, буква ж)).

Изменение 75
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да излизат извън рамките на 
пропорционално натоварване за 
събиране и докладване на данни, 
държавите-членки или организацията, 
на която те възложат тази задача, трябва 
да събират и компилират всички 
посочени в настоящия Регламент данни 
и информации, започвайки от началото 
на 2010 г. и след това — на всеки две 
години.

1. Без да излизат извън рамките на 
пропорционално натоварване за 
събиране и докладване на данни, 
държавите-членки или организацията, 
на която те възложат тази задача, трябва 
да събират и компилират всички 
посочени в настоящия Регламент данни 
и информации, започвайки от началото 
на 2011 г. и след това — на всеки две 
години.

Or. en

Обосновка

Тъй като регламентът ще бъде приет едва през 2010 г., не е реалистично да се 
изисква да се докладва от 2010 г. Що се отнася до докладването на специфичните 
организации в съответствие с параграф 2, буква б), не е възможно 10-годишните 
планове на Общността за развитието на мрежите, които трябва да бъдат приети 
от ENTSO-E и ENTSO-G, да бъдат на разположение през 2010 г., защото 
съответните регламенти ще се прилагат едва от 3 март 2011 г.
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Изменение 76
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да излизат извън рамките на 
пропорционално натоварване за 
събиране и докладване на данни, 
държавите-членки или организацията, 
на която те възложат тази задача, трябва 
да събират и компилират всички 
посочени в настоящия Регламент данни 
и информации, започвайки от началото 
на 2010 г. и след това — на всеки две 
години. 

1. Без да излизат извън рамките на 
пропорционално натоварване за 
събиране и докладване на данни, 
държавите-членки или организацията, 
на която те възложат тази задача, трябва 
да събират и компилират всички 
посочени в настоящия Регламент данни 
и информации, започвайки от началото 
на 2011 г. и след това — на всеки две 
години. 

Or. ro

Обосновка

За да има достатъчно време за приемането и публикуването, както и за мерките, 
които трябва да се приемат на национално равнище, за гарантиране на 
съответствието с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение 77
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те трябва да предоставят на Комисията 
сумарните данни и съответната 
проектна информация през 2010 г., като 
тази година е първата година на 
докладване и след това — на всеки две 
години.

Те трябва да предоставят на Комисията 
сумарните данни и съответната 
проектна информация през 2011 г., като 
тази година е първата година на 
докладване и след това — на всеки две 
години.

Or. en

Обосновка

Тъй като регламентът ще бъде приет едва през 2010 г., не е реалистично да се 
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изисква да се докладва от 2010 г. Що се отнася до докладването на специфичните 
организации в съответствие с параграф 2, буква б), не е възможно 10-годишните 
планове на Общността за развитието на мрежите, които трябва да бъдат приети 
от ENTSO-E и ENTSO-G, да бъдат на разположение през 2010 г., защото 
съответните регламенти ще се прилагат едва от 3 март 2011 г.

Изменение 78
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те трябва да предоставят на Комисията 
сумарните данни и съответната 
проектна информация през 2010 г., като 
тази година е първата година на 
докладване и след това — на всеки две 
години. 

Те трябва да предоставят на Комисията 
сумарните данни и съответната 
проектна информация през 2011 г., като 
тази година е първата година на 
докладване и след това — на всеки две 
години. 

Or. ro

Обосновка

С оглед разходите по събирането и оповестяването на данни и факта, че данните ще 
се събират от 2010 г., е важно предаването да стане, след като е предоставено 
достатъчно време за изпълнението на посочените в параграф 1 задачи. Поради това 
определеният до 2011 г. срок за първия доклад ни се струва уместен.

Изменение 79
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да избягват 
дублирането на събиране на данни и 
трябва да сведат до минимум разходите 
на предприятията за тази цел.

2. Държавите-членки трябва да избягват 
дублирането на събиране на данни, 
които се изискват от вече 
съществуващото законодателство на 
ЕС, и трябва да сведат до минимум 
разходите на предприятията за тази цел.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае целта за избягване на двойно докладване и ненужна 
административна тежест.

Изменение 80
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) планираните или изграждани 
мощности/капацитети;

а) планираните или изграждани 
мощности/капацитети за 
производството, преноса или 
съхранението, както и информация за 
това, кои мощности се намират във 
фаза на планиране, и кои във фаза на 
изграждане.

Or. pl

Обосновка

За оценяването на енергийната сигурност е от съществено значение да се прави 
разлика между инвестиционни намерения, които могат да се разглеждат като 
"сигурни" и в краткосрочен план да допринесат за нейното подобряване, и такива, 
които се намират едва в етап на планиране. При производството тази несигурност 
може при определени обстоятелства да се отдаде на процеса на вземане на решение; 
при преноса причината могат да бъдат сложни лицензионни процедури.

Изменение 81
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) подробностите на 
финансирането и по-специално 
предвидените суми и източници на 
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финансиране, включително делът на 
публичните финанси в 
инвестиционните проекти;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предоставят данни относно предвидените източници на финансиране в 
енергийната инфраструктура, по-специално сумите и пропорцията на средства от 
ЕС и държавите-членки в проектите, за да се направят прогнози и да се насочат 
публични финанси.

Изменение 82
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) датите, на които необходимите 
разрешения за строеж и други 
подобни ще бъдат предоставени;

Or. en

Обосновка

Както се предлагаше в Становище (TEN/411) на Европейския икономически и социален 
комитет, настоящият регламент следва също така да е насочен към анализиране на 
напредъка, постигнат в оповестените проекти по отношение на запланувания график.

Изменение 83
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) технологиите, представляващи 
интерес от гледна точка на сигурността 
на енергийните доставки, като например 
възможност за обръщане на посоката на 

д) технологиите, представляващи 
интерес от гледна точка на сигурността 
на енергийните доставки, като например 
възможност за обръщане на посоката на 
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преноса, възможностите за използване 
на няколко вида горива или други 
съответни технологии;

преноса във всички свързани системи, 
възможностите за използване на 
няколко вида горива или други 
съответни технологии;

Or. pl

Обосновка

Преносът засяга целия ЕС.

Изменение 84
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) период, в който дадена 
инфраструктура не е на 
разположение поради мерки за 
модернизация.  

Or. fr

Обосновка

С това изменение се цели, в случай на мерки за модернизация да се предаде 
информация за това, колко време съоръжението няма да бъде на разположение и до 
какви последици ще доведе това.  

Изменение 85
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всички предоставени данни по 
член 3 трябва да се включва 
информация за общия размер на 
инсталираните мощности в началото на 

3. Във всички предоставени данни по 
член 3 трябва да се включва 
информация за общия размер на 
инсталираните мощности за 
производство, пренос и съхранение в 
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съответната година на докладване. началото на съответната година на 
докладване.

Or. pl

Обосновка

С това се цели уточняване на текста.

Изменение 86
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всички предоставени данни по 
член 3 трябва да се включва 
информация за общия размер на 
инсталираните мощности в началото на 
съответната година на докладване.

3. Във всички предоставени данни по 
член 3 трябва да се включва 
информация за общия размер на 
инсталираните мощности, които са в 
действие, в началото на съответната 
година на докладване.

Or. en

Обосновка

Уточнение.

Изменение 87
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, упълномощената 
от тях организация или институциите, 
на които са възложени инвестиционни 
планове на ЕС специално за енергийния 
сектор, осигуряват качество, 
съответствие, точност, яснота, 
навременност и последователност на 

1. Държавите-членки, упълномощената 
от тях организация или институциите, 
на които са възложени инвестиционни 
планове на ЕС специално за енергийния 
сектор, осигуряват качество, 
съответствие, точност, яснота, 
навременност и последователност на 
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данните и информацията, които те 
предоставят на Комисията.

данните и информацията, които те 
предоставят на Комисията, и по-
специално това, че инвестициите в 
областта на енергийната 
инфраструктура са изцяло в 
съответствие с техните национални 
цели за енергия от възобновяеми 
източници и Националния план за 
действие в областта на 
възобновяемите енергийни 
източници.

Or. en

Обосновка

Данните, предоставени съгласно настоящия регламент се използват в съчетание и 
като допълнение към данните, предоставени съгласно Националния план за действие в 
областта на възобновяемите енергийни източници, и следва да бъдат изцяло 
съвместими с тях с цел постигане на целите на ЕС за възобновяема енергия. Виж 
също изменението към член 10, параграф 1.

Изменение 88
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, упълномощената 
от тях организация или институциите, 
на които са възложени инвестиционни 
планове на ЕС специално за енергийния 
сектор, осигуряват качество, 
съответствие, точност, яснота, 
навременност и последователност на 
данните и информацията, които те 
предоставят на Комисията.

1. Държавите-членки, упълномощената 
от тях организация или специфичните 
институции, на които са възложени 
инвестиционни планове на ЕС 
специално за енергийния сектор, 
осигуряват качество, съответствие, 
точност, яснота, навременност и 
последователност на данните и 
информацията, които те предоставят на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Последица от новата дефиниция в член 2, параграф 10а, която пояснява, че ENTSO-E
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и ENTSO-G са такива "специфични институции".

Изменение 89
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на институции, на които са 
възложени инвестиционни планове на 
ЕС специално за енергийния сектор, 
предоставяните данни и информация 
трябва да бъдат придружени от 
съответни коментари от държавите-
членки за качеството на събраните 
данни и информация.

В случая на институции, на които са 
възложени инвестиционни планове на 
ЕС специално за енергийния сектор, 
предоставяните данни и информация 
трябва да бъдат придружени от 
съответни коментари от държавите-
членки за качеството и 
релевантността на събраните данни и 
информация.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки, упълномощената от тях организация или, по целесъобразност, на 
органите, на които са възложени конкретни инвестиционни планове трябва да 
осигуряват качеството и релевантността на предоставяните данни.

Изменение 90
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на институции, на които са 
възложени инвестиционни планове на 
ЕС специално за енергийния сектор, 
предоставяните данни и информация 
трябва да бъдат придружени от 
съответни коментари от държавите-
членки за качеството на събраните 
данни и информация.

В случая на специфични институции, на 
които са възложени инвестиционни 
планове на ЕС специално за енергийния 
сектор, предоставяните данни и 
информация трябва да бъдат 
придружени от съответни коментари от 
държавите-членки за качеството на 
събраните данни и информация.
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Or. en

Обосновка

Последица от новата дефиниция в член 2, параграф 10а, която пояснява, че ENTSO-E
и ENTSO-G са такива "специфични институции".

Изменение 91
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и не се 
разкриват сведения, отнасящи се до 
отделни предприятия.

2. Комисията публикува предоставените 
съгласно настоящия регламент данни и 
информация, по-специално посочените 
в член 10, параграф 3 анализи. 
Комисията предоставя също така 
достъп до екологична информация в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1367/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 6 септември 2006 г. 
относно прилагането на 
разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на 
вземане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда към институциите и органите 
на Общността1

Държавите-членки или техните 
упълномощени организации следва да 
запазват конфиденциалността на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и информация.

Държавите-членки или техните 
упълномощени организации следва да 
запазват конфиденциалността на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и информация в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 януари 
2003 година относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда2.
ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр.13
2 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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Or. en

Обосновка

Целта на изменението е разпоредбите на регламента да се приведат в съответствие 
с директивата относно обществения достъп до информация за околната среда и с 
Конвенцията от Орхус, както и съответните инструменти за прилагане на 
равнището на ЕО и на държавите-членки, а именно Регламента относно Орхус и 
директивата относно обществения достъп до информация за околната среда.

Изменение 92
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и не се 
разкриват сведения, отнасящи се до 
отделни предприятия.

2. Комисията може, със съгласието на 
държавите-членки, да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и при 
това не се разкриват сведения, 
отнасящи се до отделни предприятия, и 
не е възможно да се изведат като 
заключение подобни сведения, по-
специално в случаите, когато в 
дадената държава-членка е 
установено само едно предприятие от 
този вид.

Or. pl

Обосновка

Технически данни в обобщена форма не винаги гарантират запазването на 
търговската тайна, особено когато в една държава-членка има само едно 
предприятие от този вид.
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Изменение 93
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и не се 
разкриват сведения, отнасящи се до 
отделни предприятия.

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и не се 
разкриват сведения, отнасящи се до 
отделни предприятия, които не са 
листвани на борсата и на които 
мажоритарният дял не е публична 
собственост, както и до физически 
лица.

Or. fr

Обосновка

При предприятия, листвани на борсата или с мажоритарен дял в публична 
собственост тази информация се публикува не е необходимо поверителното й 
третиране. С това изменение ще се внесе повече прозрачност за участниците.

Изменение 94
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
Регламент данни и информация, по-
специално посочените в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в обобщена форма и не се 
разкриват сведения, отнасящи се до 

2. Комисията може да публикува в 
обобщен вид предоставените съгласно 
настоящия Регламент данни и 
информация, по-специално посочените 
в член 10, параграф 3 анализи, при 
условие че данните и информацията 
бъдат публикувани в обобщена форма 
на национално или регионално 
равнище и не се разкриват сведения, 
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отделни предприятия. отнасящи се до отделни предприятия.

Or. en

Обосновка

Публикуването на данни в обобщена форма трябва да бъде опазено от ситуация на 
неблагоприятни конкурентни условия, които биха могли да съществуват в малки 
държави със само един или малко на брой оператори. Възможно решение е т.н. 
"регионално скриване на данните". Трябва да се обърне специално внимание на 
скриването на данните.

Изменение 95
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще носи отговорност за 
разработването, хостинга, управлението 
и поддръжката на компютърните 
ресурси, необходими за получаване, 
съхраняване и всякаква обработка на 
данните или информацията, 
предоставени на Комисията съгласно 
настоящия Регламент.

Комисията ще носи отговорност за 
разработването, хостинга, управлението 
и поддръжката на компютърните 
ресурси за целите на планирането, 
необходими за получаване, съхраняване 
и всякаква обработка на данните 
относно енергийната 
инфраструктура или информацията, 
предоставени на Комисията съгласно 
настоящия Регламент.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се добави, за какво служи обработването на тези данни.
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Изменение 96
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на предоставената 
информация и, ако това е подходящо, на 
всякакви други източници на 
информация, включително закупени от 
Комисията данни, Комисията най-малко 
веднъж на всеки две години изготвя 
междусекторен анализ на структурното 
развитие и перспективите на 
енергийната система в ЕС, по-специално 
за:

1. Въз основа на предоставената 
информация и, ако това е подходящо, на 
всякакви други източници на 
информация, включително
Националните планове за действие в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници и по-конкретно 
всички данни, отнасящи се до 
децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници, намиращи се 
под определените в приложението 
прагове, както и  закупени от 
Комисията данни, Комисията най-малко 
веднъж на всеки две години изготвя 
междусекторен анализ на структурното 
развитие и перспективите на 
енергийната система в ЕС, по-специално 
за:

Or. en

Обосновка

Европейската комисия, при разработването на различните сценарии, следва също 
така да вземе предвид факта, че децентрализираното производство на възобновяема 
енергия, която попада в приложното поле на регламента, но която ще бъде включена 
в националните планове за действие за възобновяема енергия. В сценариите на 
Комисията трябва да се вземат предвид и евентуалния излишък в производството. 
Виж също изменението към член 6, параграф 2.

Изменение 97
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) установяване на възможни бъдещи а) установяване на възможни бъдещи 
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несъответствия в търсенето и 
предлагането на енергия;

несъответствия, а също и излишъците 
в търсенето и предлагането на енергия, 
включително излишната топлина от 
производството на промишлеността 
и електропроизводството, използвана 
в местните топлофикационни или 
охладителни системи;

Or. en

Обосновка

Европейската комисия, при разработването на различните сценарии, следва също 
така да вземе предвид факта, че децентрализираното производство на възобновяема 
енергия, която попада в приложното поле на регламента, но която ще бъде включена 
в националните планове за действие за възобновяема енергия. В сценариите на 
Комисията трябва да се вземат предвид и евентуалния излишък в производството. 
Виж също изменението към член 6, параграф 2.

Изменение 98
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изчисляването на риска, свързан с 
твърде голямата зависимост от една 
определена енергийна 
инфраструктура;  

Or. fr

Изменение 99
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) наблюдение на инвестиционните 
проекти от страни извън ЕС;
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Or. en

Обосновка

Виж изменението към Приложение 2.1 и 3.2

Изменение 100
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) анализиране на развитието на 
инвестиционните проекти от дата 
на издаването на разрешение за 
строеж нататък;

Or. en

Обосновка

Важно е да се анализира какво е станало с даден проект, след като се издадено 
разрешението за строеж, и по-конкретно колко време е отнело докато 
инфраструктура се включи в системата.

Изменение 101
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) установяването на това, доколко 
държавите-членки спазват своите 
задължения, по-специално по 
отношение на възобновяемите 
енергийни източници;

Or. fr
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Изменение 102
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) анализ на амортизацията на 
мрежата и необходимостта от 
инвестиции.

Or. fr

Изменение 103
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че при 
извършването на анализите, посочени 
в параграф 1, проектите, намиращи се 
в ранен етап на развити,е се оценяват 
на базата на вероятността да бъдат 
завършени.

Or. en

Обосновка

Важно е анализите да не дават изкривена картина на положението.

Изменение 104
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При подготовката на посочените в 
параграф 1 анализи, Комисията може 

2. При подготовката на анализите, 
Комисията се координира с 
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да бъде подпомагана от експерти от 
държавите-членки и/или всякакви други 
експерти, имащи специална 
компетентност в разглежданата област.

институциите, на които са 
възложени инвестиционни планове на 
ЕС специално за енергийния сектор и 
може да бъде подпомагана от експерти 
от държавите-членки и/или всякакви 
други експерти, имащи специална 
компетентност в разглежданата област.

Or. en

Изменение 105
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При подготовката на посочените в 
параграф 1 анализи, Комисията може да 
бъде подпомагана от експерти от 
държавите-членки и/или всякакви други 
експерти, имащи специална 
компетентност в разглежданата област.

2. При подготовката на посочените в 
параграф 1 анализи, Комисията се 
допитва до обществеността, 
включително всички съответни групи 
и асоциации, и може да бъде 
подпомагана от експерти от държавите-
членки и/или всякакви други експерти, 
имащи специална компетентност в 
разглежданата област.

Or. en

Обосновка

Развитието на планове в областта на енергетиката на ЕО от страна на Комисията 
следва да прави възможно пълноценното участие на обществеността.

Изменение 106
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията  предоставя на 
държавите-членки оценка на 
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мерките, които са необходими за 
намаляване на рисковете от недостиг 
на инвестиции или ниско ниво на 
инвестиции.

Or. en

Обосновка

Важно е да има обратна връзка с държавите-членки.

Изменение 107
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да обсъжда 
анализите със заинтересовани страни. 
Тя следва да предоставя изготвените 
анализи на Европейския парламент, на 
Съвета и на Европейския икономически 
и социален комитет, както и да ги 
публикува.

3. Комисията може да обсъжда 
анализите със заинтересовани страни 
съгласно член 6, параграф 1.. Тя следва 
да предоставя изготвените анализи на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, както и да ги публикува.

Or. nl

Обосновка

В случай, че бъде поискано, Комисията може да обсъжда анализите със 
заинтересовани страни. Тъй като преводът на нидерландски на английското понятие 
"заинтересовани страни" е по-общ от понятието в оригинала, следва да има 
позоваване на член 6, параграф 1, където въпросните страни се изброяват.
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Изменение 108
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За запазването на 
последователността между 
отделните публикации в областта на 
надзора Комисията следва да има 
предвид дългосрочните 
инвестиционни планове в областта 
на енергийната инфраструктура, 
които са изготвени от специални 
служби, създадени в съответствие с 
други специализирани правни 
разпоредби напр. Регламент (ЕО) 
№714/2009.  

Or. pl

Обосновка

Представените данни трябва да бъдат последователни.

Изменение 109
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подобри качеството на 
данните, Комисията, когато 
провежда прегледа по първи параграф, 
следва, по целесъобразност, да 
провери минималните стойности, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент, и може да 
поиска от държавите-членки да 
уточнят основните характеристики 
на инфраструктурата или 
мощностите, които са запланувани 
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или в процес на изграждане.

Or. en

Обосновка

Необходим е образец с основните характеристики на инфраструктурата или 
мощностите, които са запланувани или в процес на изграждане, тъй като тези 
"основни характеристики" се споменават в член 5, параграф 1 б), не са дефинирани; 
от друга страна, предлагането на образец в настоящото предложение за регламент 
ще забави процеса на прилагане. (виж също Становище (TEN/411) на Европейския 
икономически и социален комитет).

Изменение 110
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка -1.1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1.1. Производство
- Инсталации за добив с капацитет 
от най-малко 20 000 барела на ден

Or. en

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.

Изменение 111
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка 1.1 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключват се тези химически 
предприятия, които не произвеждат 
мазут и/или горива за двигатели, или 
които ги произвеждат само като 
страничен продукт.

Изключват се тези химически 
предприятия, които не произвеждат 
мазут и/или горива за двигатели, или 
които ги произвеждат само като 
страничен продукт (по-малко от 10% 
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от годишното производство, 
измерено на базата на масата).

Or. en

Обосновка

Техническо уточнение.

Изменение 112
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка 1.2 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тези планове се причисляват 
също така инвестициите в 
санирането и ползването на 
преносните системи за газопроводи и 
нефтопроводи, за създаването на 
системи за управление и събиране на 
данни  в реално време и системите за 
увеличаване на сигурността на 
газоснабдяването, както и системи за 
повишаването на сигурността на 
снабдяването с нефтопродукти.

Изключват се тръбопроводите за военни 
цели, както и тръбопроводите към 
инсталации, които не попадат в обхвата 
на точка 1.1.

Изключват се тръбопроводите за военни 
цели, както и тръбопроводите към 
инсталации, които не попадат в обхвата 
на точка 1.1.

Or. ro

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват също така инвестициите в санирането и 
ползването на преносните системи за тръбопроводи и нефтопродукти, за 
създаването на системи за управление и събиране на данни  в реално време и 
системите за увеличаване на сигурността на снабдяването с нефтопродукти.
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Изменение 113
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка 1.2 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключват се тръбопроводите за военни 
цели, както и тръбопроводите към 
инсталации, които не попадат в обхвата 
на точка 1.1.

Изключват се тръбопроводите към 
инсталации, които не попадат в обхвата 
на точка 1.1.

Or. en

Обосновка

Инсталациите за военни цели не бива да бъдат изключени, тъй като това ще изключи 
голяма част от инфраструктурата, в зависимост от дефиницията на съответната 
държава-членка. Това изменение, разбира се, не засяга последващото третиране на 
информацията като поверителна от страна на Европейската комисия.

Изменение 114
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка 1.3 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тези планове следва да се 
причисляват и инвестициите в 
ползването на складови съоръжения 
за нефтени и газови продукти, както 
и за системи да управление и събиране 
на данни в реално време.

Изключват се резервоарите за военни 
цели, както и резервоарите за 
снабдяване на инсталации, които не 
попадат в обхвата на точка 1.1.

Изключват се резервоарите за военни 
цели, както и резервоарите за 
снабдяване на инсталации, които не 
попадат в обхвата на точка 1.1.

Or. ro

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват и инвестициите в ползването на складови 
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съоръжения за нефт и нефтопродукти, както и за системи да управление и събиране 
на данни в реално време.

Изменение 115
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 1 – точка 1.3 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключват се резервоарите за военни 
цели, както и резервоарите за 
снабдяване на инсталации, които не 
попадат в обхвата на точка 1.1.

Изключват се резервоарите за
снабдяване на инсталации, които не 
попадат в обхвата на точка 1.1.

Or. en

Обосновка

Инсталациите за военни цели не бива да бъдат изключени, тъй като това ще изключи 
голяма част от инфраструктурата, в зависимост от дефиницията на съответната 
държава-членка. Това изменение, разбира се, не засяга последващото третиране на 
информацията като поверителна от страна на Европейската комисия.

Изменение 116
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка -2.1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-2.1. Производство
- Инсталации за добив с капацитет, 
не по-малък от 0,1 куб. м. на ден

Or. en

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.
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Изменение 117
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Газопроводи и проекти от общ интерес, 
идентифицирани в указанията, 
разработени съгласно член 155 от 
Договора за ЕО.

Тръбопроводи, които представляват 
важни свързващи звена в 
националната или международната 
свързваща мрежа и тръбопроводи, 
проекти от общ интерес, 
идентифицирани в указанията, 
разработени съгласно член 155 от 
Договора за ЕО и проекти, посочени в 
приложението на Регламент (ЕО) № 
663/2009 на Европейския парламент и 
на съвета от 13 юли 2009 г. за 
създаване на програма за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в 
областта на енергетиката1.
________________

ОВ L 200, 31.07.2009 г., стр. 31.

Or. en

Обосновка

Справка нас правната служба на Европейския парламент.

Изменение 118
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.1 – последен параграф a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тези планове се причисляват 
също така инвестициите в 
санирането и ползването на 
преносните системи за газопроводи, 
за създаването на системи за 
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управление и събиране на данни в 
реално време и системите за 
увеличаване на сигурността на 
снабдяването с продукти от природен 
газ.

Or. ro

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват също така инвестициите в санирането и 
ползването на преносните системи за газопроводи, за създаването на системи за 
управление и събиране на данни в реално време и системите за увеличаване на 
сигурността на снабдяването природен газ.

Изменение 119
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.3 – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- софтуер и хардуер за 
информационни технологии, които 
наблюдават в реално време запасите 
от газ и докладват за това на 
компетентните агенции на ЕС.

Or. en

Обосновка

ИТ системата е ключова инвестиция в инфраструктурата, която е необходима за 
засилването и подобряването на усилията за добре функционираща система за 
предупреждение и превенция в областта на сигурността на енергията и газта. Това 
ще гарантира също така и добрата приложимост на програмата N-1 .
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Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.3 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тези планове се причисляват и 
инвестициите в ползването на 
складови съоръжения за природен газ, 
както и за системи да управление и 
събиране на данни в реално време.

Изключват се газопроводите, 
терминалите и инсталациите за военни 
цели, както и газопроводите към 
химични предприятия, които не
произвеждат енергийни продукти, или 
ги произвеждат само като страничен 
продукт.

Изключват се газопроводите, 
терминалите и инсталациите за военни 
цели, както и газопроводите към 
химични предприятия, които не 
произвеждат енергийни продукти, или 
ги произвеждат само като страничен 
продукт.

Or. ro

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват и инвестициите в ползването на складови 
съоръжения за природен газ, както и за системи да управление и събиране на данни в 
реално време.

Изменение 121
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.3 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключват се газопроводите, 
терминалите и инсталациите за военни 
цели, както и газопроводите към 
химични предприятия, които не 
произвеждат енергийни продукти, или 
ги произвеждат само като страничен 
продукт.

Изключват се газопроводите, 
терминалите и инсталациите към 
химични предприятия, които не 
произвеждат енергийни продукти, или 
ги произвеждат само като страничен 
продукт.

Or. en
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Обосновка

Инсталациите за военни цели не бива да бъдат изключени, тъй като това ще изключи 
голяма част от инфраструктурата, в зависимост от дефиницията на съответната 
държава-членка. Това изменение, разбира се, не засяга последващото третиране на 
информацията като поверителна от страна на Европейската комисия.

Изменение 122
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. ВЪГЛИЩА, ЛИГНИТ И 
НЕФТЕНОСНИ ШИСТИ
- Нови или разширени открити мини 
с годишен добив не по-малко от [xx] 
тона.
- Нови или разширени подземни мини 
с годишен добив не по-малко от [xx] 
тона.

Or. en

Обосновка

Въглищата се споменават в дефиницията за енергийни източници, затова и 
приложението следва да включва глава относно инфраструктурата, свързана с 
въглищата.

Изменение 123
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въглища
- Инсталации за добив с капацитет 
от най-малко 20 000 XXX
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- Инсталации за производство с 
капацитет от най-малко XXX

Or. en

Изменение 124
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Слънчеви топлинни електроцентрали (с 
концентрация на слънчевата енергия), 
геотермални и фотоволтаични
инсталации (генераторни блокове с 
единична мощност равна на или по-
голяма от 10 MW);

- Слънчеви топлинни електроцентрали 
(с концентрация на слънчевата енергия) 
и геотермални инсталации (генераторни 
блокове с единична мощност равна на 
или по-голяма от 10 MW) и 
фотоволтаични инсталации  (с 
мощност равна на или по-голяма от 1 
MW);

Or. en

Обосновка

За фотоволтаичните инсталации предложения праг е твърде висок и не съответства 
на децентрализирания характер на фотоволтаичната технология. Ако прагът се 
запази на равнище 10 MW, това всъщност ще означава, че ще бъдат обхванати  по-
малко от 10% от фотоволтаичните инсталации.

Изменение 125
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Слънчеви топлинни електроцентрали 
(с концентрация на слънчевата енергия), 
геотермални и фотоволтаични
инсталации (генераторни блокове с 
единична мощност равна на или по-

- Слънчеви топлинни електроцентрали 
(с концентрация на слънчевата енергия), 
геотермални инсталации (генераторни 
блокове с единична мощност равна на 
или по-голяма от 5 MW);
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голяма от 10 MW);

Or. en

Обосновка

Според груби изчисления, ако прагът се запази на равнище 10 MW, това всъщност ще 
означава, че ще бъдат обхванати  по-малко от 10% от фотоволтаичните 
инсталации.

Изменение 126
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Електроцентрали на база биомаса и 
отпадъци (генераторни блокове с 
единична мощност равна на или по-
голяма от 10 MW);

- Електроцентрали на база 
биомаса/течни горива от биомаса/
отпадъци (генераторни блокове с 
единична мощност равна на или по-
голяма от 5 MW);

Or. en

Изменение 127
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.1 – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- децентрализирани съоръжения за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, които са 
свързани с електрическата мрежа 
или които печелят от договор за 
обратно изкупуване с дадено 
предприятие, с обща мощност повече 
от 10 мегавата.   

Or. fr
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Изменение 128
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Въздушни електропроводи, ако са 
проектирани за напрежение равно на 
или по-голямо от 150 kV;

- Въздушни електропроводи, ако са 
проектирани за напрежение равно на 
или по-голямо от 100 kV;

Or. en

Обосновка

Предложеното напрежение от 150 kV може да изключи много електропроводи от по 
110 kV, запланувани в някои държави-членки.

Изменение 129
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Проекти от общ интерес, 
идентифицирани в указанията, 
разработени съгласно член 155 от 
Договора за ЕО.

- Проекти от общ интерес, 
идентифицирани в указанията, 
разработени съгласно член 155 от 
Договора за ЕО и проекти, посочени в 
приложението на Регламент (ЕО) № 
663/2009 на Европейския парламент и 
на съвета от 13 юли 2009 г. за 
създаване на програма за подпомагане 
на икономическото възстановяване 
чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в 
областта на енергетиката1.
________________

ОВ L 200, 31.07.2009 г., стр. 31.

Or. en
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Обосновка

Справка нас правната служба на Европейския парламент.

Изменение 130
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.2 – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-  местна топлофикационна мрежа с 
диаметър равен на или по-голям от 
300 мм.

Or. en

Обосновка

Инфраструктурите за местно отопление са от стратегическо значение за 
постигането на целите за 2020 г. – по-висока ефективност и увеличено използване на 
възобновяеми енергийни източници на пазара на енергия за отопление и охлаждане. Те 
трябва да бъдат споменати в предложението.

Изменение 131
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – точка 3.2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2a. Съхранение и други ядрени 
инсталации
- инсталации за съхраняване на 
електричество;
- инсталации за съхраняване на 
радиоактивни отпадъци;
- ядрени инсталации, различни от 
посочените в първо тире на точка 3.1. 
и второ тире на точка 3.3. 
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Or. en

Изменение 132
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 5 – точка -5.1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-5.1. Улавяне
- инсталации за улавяне на СО2, 

свързани с производствени 
инсталации, посочени в точки 1.1. и 
3.1. (където е релевантно) с 
капацитет на улавяне равен на или 
по-голям от 100 хиляди тона на 
година.

Or. en

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.

Изменение 133
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение – точка 5 – точка 5.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Инсталации за съхранение (обекти или 
комплекси за съхранение с капацитет 
равен на или по-голям от 100 хиляди 
тона).

– Инсталации за съхранение (обекти или 
комплекси за съхранение с капацитет 
равен на или по-голям от 100 хиляди 
тона на година).

Or. en

Обосновка

Цели съответствие с текста на предложението за регламент като цяло.
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Изменение 134
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 5 – точка 5.2 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този параграф попадат и плановете 
относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки образувания, 
които в регламента са предвидени за 
създаването на програма за 
съживяване на икономиката чрез 
финансова подкрепа на Общността в 
полза на планове в областта на 
енергетиката.

Изключват се инсталациите за 
съхранение, имащи научно-
изследователска или развойна цел.

Изключват се инсталациите за 
съхранение, имащи научно-
изследователска или развойна цел.

Or. ro

Обосновка

Важно е  този параграф да попадат и плановете относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки образувания, които в регламента са предвидени за създаването на 
програма за съживяване на икономиката чрез финансова подкрепа на Общността в 
полза на планове в областта на енергетиката.

Изменение 135
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – точка 5 – точка 5.2 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към тези планове се причисляват и 
инвестициите в ползването на 
складови съоръжения за въглероден 
диоксид, както и за системи да 
управление и събиране на данни в 
реално време.
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Изключват се инсталациите за 
съхранение, имащи научно-
изследователска или развойна цел.

Изключват се инсталациите за 
съхранение, имащи научно-
изследователска или развойна цел.

Or. ro

Обосновка

Към тези планове следва да се причисляват и инвестициите в ползването на складови 
съоръжения за природен газ, както и за системи да управление и събиране на данни в 
реално време.

Изменение 136
Yannick Jadot

Предложение за регламент
Приложение – точка 5 – точка 5.2 – последен параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключват се инсталациите за 
съхранение, имащи научно-
изследователска или развойна цел.

заличава се

Or. en

Обосновка

Научно-изследователските проекти не бива да бъдат изключени, тъй като това би 
означавало никаква информация относно улавянето и съхраняването на въглерод да не 
бъде достъпна в следващите 10-15 години. Директивата за улавянето и 
съхраняването на въглерод по принцип се прилага също и за такива инсталации.


