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Изменение 474
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. заличава се

Or. en

Изменение 475
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа:

Or. en

Изменение 476
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа:
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Or. en

Изменение 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Процесът на издаване на разрешение 
следва да включва посочените по-долу 
два етапа:

Or. en

Изменение 478
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 479
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Процедура преди подаването на 
заявка, включваща периода от 

заличава се
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началото на процеса на издаване на 
разрешение до приемането от 
компетентния орган на подадената 
документация по заявката, която 
следва да е с времетраене не повече от 
две години.
С цел да отбележи началото на 
процеса на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните 
държави членки) и следва да приложи 
(-ат) влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на 
проекта. Не по-късно от две седмици 
след получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или — ако счете че проектът 
не е достатъчно обмислен за 
започването на процес на издаване на 
разрешение — да отговори на 
уведомлението с отказ, в писмена 
форма. В случай на отказ 
компетентният орган следва да 
обоснове своето решение. Датата на 
подписване на приемане на 
уведомлението от компетентния 
орган ще се счита за начална дата на 
процеса на издаване на разрешение. В 
случаите, при които проектът засяга 
две или повече държави членки, за 
начална дата на процеса на издаване 
на разрешение ще се счита датата, 
на която уведомлението е прието от 
последния компетентен орган.

Or. en

Изменение 480
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) Процедура по уведомление, 
включваща периода от началото на 
процеса на издаване на разрешение до 
приемането от компетентния орган на 
подадената документация по заявката, 
която следва да е с времетраене не 
повече от шест месеца.

Or. en

Изменение 481
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Счита се, че 18 месеца са достатъчно дълъг период, за да се изготвят оценките на 
въздействието върху околната среда, да се популяризира проектът и да се 
разработят необходимите доклади. Изключително важна техническа корекция.

Изменение 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да отбележи началото на процеса 
на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните държави
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на проекта. 
Не по-късно от две седмици след 
получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или — ако счете че проектът 
не е достатъчно обмислен за 
започването на процес на издаване на 
разрешение — да отговори на 
уведомлението с отказ, в писмена 
форма. В случай на отказ 
компетентният орган следва да 
обоснове своето решение. Датата на 
подписване на приемане на 
уведомлението от компетентния орган 
ще се счита за начална дата на процеса 
на издаване на разрешение. В случаите, 

С цел да отбележи началото на процеса 
на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните държави
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на проекта. 
Не по-късно от две седмици след 
получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или да посочи на заявителя 
цялата необходима допълнителна 
информация, описвайки подробно 
естеството, източника и 
характеристиките на изискваните 
данни. Датата на подписване на 
приемане на уведомлението от 
компетентния орган ще се счита за 
начална дата на процеса на издаване на 
разрешение. В случаите, при които 
проектът засяга две или повече държави
членки, за начална дата на процеса на 
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при които проектът засяга две или 
повече държави членки, за начална дата 
на процеса на издаване на разрешение 
ще се счита датата, на която 
уведомлението е прието от последния 
компетентен орган.

издаване на разрешение ще се счита 
датата, на която уведомлението е прието 
от последния компетентен орган.

Or. en

Изменение 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да отбележи началото на процеса 
на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните държави
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на проекта. 
Не по-късно от две седмици след 
получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или — ако счете че проектът 
не е достатъчно обмислен за 
започването на процес на издаване на 
разрешение — да отговори на 
уведомлението с отказ, в писмена 
форма. В случай на отказ 
компетентният орган следва да 
обоснове своето решение. Датата на 
подписване на приемане на 
уведомлението от компетентния орган 
ще се счита за начална дата на процеса 
на издаване на разрешение. В случаите, 
при които проектът засяга две или 
повече държави членки, за начална дата 
на процеса на издаване на разрешение 
ще се счита датата, на която 

С цел да отбележи началото на процеса 
на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните държави
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на проекта. 
Не по-късно от две седмици след 
получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или да посочи на заявителя 
цялата необходима допълнителна 
информация, описвайки подробно 
естеството, източника и 
характеристиките на изискваните 
данни. Датата на подписване на 
приемане на уведомлението от 
компетентния орган ще се счита за 
начална дата на процеса на издаване на 
разрешение. В случаите, при които 
проектът засяга две или повече държави
членки, за начална дата на процеса на 
издаване на разрешение ще се счита 
датата, на която уведомлението е прието 
от последния компетентен орган.
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уведомлението е прието от последния 
компетентен орган.

Or. en

Изменение 485
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) Нормативно изискваната процедура 
за издаване на разрешение, обхващаща 
периода от приемането на подадената 
документация по заявката до 
приемането от компетентния орган на 
цялостно решение следва да продължава 
не повече от една година; в случаите, 
когато е оправдано, компетентният 
орган може да удължи този срок до 
период, който не надвишава 2 години. 
Държавите членки могат да определят 
по-ранна дата като краен срок, ако 
счетат това за уместно.

Or. en

Изменение 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Нормативно изискваната процедура 
за издаване на разрешение, обхващаща 
периода от приемането на подадената 
документация по заявката до 
приемането от компетентния орган на 
цялостно решение следва да продължава 
не повече от една година. Държавите

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

когато е оправдано, компетентният 
орган може да удължи този срок до 
период, който не надвишава 2 години. 
Държавите членки могат да определят 
по-ранна дата като краен срок, ако 
счетат това за уместно.

Or. en

Изменение 487
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Това се счита за постижимо, като се има предвид, че процесите по информиране на 
обществеността и проучване ще бъдат завършени.

Изменение 488
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 489
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за 
планирания проект компетентния 
орган на съответната държава
членка (съответните държави
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на 
проекта. В рамките на един месец от 
уведомлението, компетентният орган 
следва да определи, в тясно 
сътрудничество с другите 
заинтересовани органи, обхвата на 
материалите и степента на подробност 
на информацията, които следва да бъдат 
подадени от организатора на проекта, 
като част от документацията по 
заявката, за да може да поиска цялостно 
решение. Като база за определяне на 
необходимите материали и информация 
следва да служи контролният списък, 
споменат в точка 1, буква д) на 
приложение VI. За тази цел следва да 
бъде проведена поне една среща между 
компетентния орган и организатора на 
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мрежа, и да бъде осигурен публичен 
достъп до това описание.

проекта, в която по преценка на 
компетентния орган би могло да 
участват и други органи и 
заинтересовани лица. Не по-късно от 
един месец след тази среща следва да 
бъде предадено на организатора на 
проекта обобщено описание на заявката, 
включващо резултатите от настоящата 
среща.

Or. en

Изменение 490
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

среща.

Or. en

Изменение 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PE487.999v01-00 14/111 AM\900618BG.doc

BG

Обосновка

Подробната информация относно прилагането и резултатите от срещата на 
толкова ранен етап от изпълнението на проекта може да застраши реализирането 
му (например като даде повод за спекулации относно сервитутни права и парцели 
земя).

Изменение 492
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробният график взема предвид 
разпоредбите на член 11, параграф 2, 
концепцията за общественото 
участие съгласно член 10, параграф 3 
и най-добрия приложим процес на 
издаване на разрешения за 
съответния вид проект.

Or. en

Изменение 493
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на проектите, които 
пресичат границата между две и повече 
държави членки, компетентните органи 
на обхванатите държави членки следва 
да съгласуват своите времеви планове и 
да разработят общ график.

Подробният график взема предвид 
разпоредбите на член 11, параграф 2, 
концепцията за общественото 
участие съгласно член 10, параграф 3 
и най-добрия приложим процес на 
издаване на разрешения в зависимост 
от спецификата на проекта.
По отношение на проектите, които 
пресичат границата между две и повече 
държави членки, компетентните органи 
на обхванатите държави членки следва 
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да съгласуват своите времеви планове и 
да разработят общ график.

Or. en

Изменение 494
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Организаторът на проекта следва да 
осигури пълнота и адекватно качество 
на документацията по заявката и да 
поиска становището на компетентния 
орган възможно най-рано по време на 
процедурата преди подаването на 
заявка. Организаторът на проекта 
следва да сътрудничи на компетентния 
орган във връзка със спазването на 
сроковете и на подробния график, 
дефиниран в параграф 3.

4. Организаторът на проекта следва да 
осигури пълнота и адекватно качество 
на документацията по заявката и да 
поиска становището на компетентния 
орган възможно най-рано. 
Организаторът на проекта следва да 
сътрудничи на компетентния орган във 
връзка със спазването на сроковете и на 
подробния график, дефиниран в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 495
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Организаторът на проекта следва да 
осигури пълнота и адекватно качество 
на документацията по заявката и да 
поиска становището на компетентния 
орган възможно най-рано по време на 
процедурата преди подаването на 
заявка. Организаторът на проекта следва 
да сътрудничи на компетентния орган 
във връзка със спазването на сроковете 

4. Организаторът на проекта следва да 
осигури пълнота и адекватно качество 
на документацията по заявката и да 
поиска становището на компетентния 
орган възможно най-рано по време на 
процедурата преди подаването на 
заявка. Организаторът на проекта следва 
изцяло да сътрудничи на компетентния 
орган във връзка със спазването на 
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и на подробния график, дефиниран в 
параграф 3.

сроковете и на подробния график, 
дефиниран в параграф 3.

Or. en

Изменение 496
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Компетентните органи следва да 
докладват на срещите на Групата за 
напредъка на процедурите за издаване 
на разрешения, отнасящи се до 
проектите от общ интерес.

Or. en

Изменение 497
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. В случай на изтичане на срока за 
приемане на окончателно решение, 
компетентният орган е длъжен да 
представи на компетентната Група 
допълнително взетите мерки или 
мерките, които предстои да бъдат взети, 
за да може процесът по издаване на 
разрешение да бъде приключен с най-
малкото възможно закъснение. Групата 
може да поиска от компетентния орган 
периодично да докладва за постигнатия 
напредък в това отношение.

Or. en
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Изменение 498
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Планиране на развитието на 

енергийните мрежи и проекти от 
общ интерес

(1) При изготвянето на национални и 
регионални планове за развитие за 
преносни мрежи, които могат да 
бъдат значително засегнати от 
проекти от общ интерес, и при 
изготвянето на планове за 
развитието на енергийните мрежи на 
ЕС по отношение на преносните 
мрежи, държавите членки, 
операторите на разпределителни 
системи и Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO-E) гарантират, че 
са спазени следните минимални 
изисквания:
- регулаторният орган разработва и 
одобрява поне три различни
правдоподобни сценария за бъдещото 
развитие на търсенето и 
предлагането като основа за 
плановете за развитие на 
енергийните мрежи;
- сценариите са насочени предимно 
към спазването на целите на 
държавите членки за увеличаване на 
дела на възобновяемата енергия, 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на енергийната 
ефективност;
- сценариите и данните, на които се 
базират, се публикуват при 
предаването им на регулаторния 
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орган в съответствие с параграф 2;
- регулаторният орган провежда поне 
едно обществено обсъждане преди да 
даде одобрението си.
(2) При условие че интересът от 
публикуването на данните, които 
обосновават плановете за 
развитието на енергийните мрежи,
не е, по изключение, превишен от 
частните интереси за защита на 
лични или търговски данни, всички 
данни от операторите на преносната 
система, необходими за извършване 
на независим мониторинг на нуждата 
от проектите за развитие, се 
предоставят на обществеността. 
Същото изискване се прилага и за 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи по 
отношение на обосновката на 
десетгодишния план за развитие на 
енергийната мрежа в съответствие с 
член 8 от Регламент (ЕО) 714/2009.

Or. de

Изменение 499
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 

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

цялата енергийна система анализ 
(включително с моделиране на мрежите 
и пазара) на разходите и ползите в 
рамките на ЕС, който взема предвид 
по-широките социално-икономически, 
както и екологичните ползи от 
енергийната инфраструктура, от 
проектите от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена по прозрачен 
начин след официални консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани 
страни. Разработването на 
методиката е в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V, а сценариите, на които 
се базира, съответстват на целите 
на Директива 2009/28/ЕО, други 
законодателни актове на Съюза, 
които имат отношение към въпроса 
и дългосрочните цели в областта на 
политиката на Пътните карти за 
периода до 2050 г. Проектът на 
методиката следва да бъде публично 
достъпен и да бъде предмет на 
обществено обсъждане в 
съответствие със стандартните 
процедури на Съюза.

Or. en

Обосновка

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.
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Изменение 500
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на дванадесет месеца от 
влизането в сила на настоящия 
Регламент, Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO for Gas), 
след провеждането на официални 
консултации с организации, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, следва да 
подадат в Агенцията и Комисията 
своите съответни методики за 
хармонизиран и обхващащ цялата 
енергийна система анализ на разходите 
и ползите в рамките на ЕС, които да 
бъдат прилагани от Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и от 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи в техните 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи, обхващащи 
целия Съюз, както и за анализ на 
конкретните проекти, прилаган от 
организаторите на проекти за
проектите от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а), б) и буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V и да съответства на 
правилата и показателите, посочени 
в приложение IV.

Or. en
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Обосновка

Като има предвид, че за целите на настоящия регламент акумулирането на 
електроенергия не е регулирана дейност, методиката за хармонизиран анализ на 
разходите и ползите не би следвало да се прилага за категорията, попадаща в обхвата 
на точка 1, буква в) от приложение II.

Изменение 501
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на дванадесет месеца от 
влизането в сила на настоящия 
Регламент, Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO for Gas), 
след провеждането на официални 
консултации с организации, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, следва да 
подадат в Агенцията и Комисията 
своите съответни методики за 
хармонизиран и обхващащ цялата 
енергийна система анализ на разходите 
и ползите в рамките на ЕС, които да 
бъдат прилагани от Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и от 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи в техните 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи, обхващащи 
целия Съюз, както и за анализ на 
конкретните проекти, прилаган от 
организаторите на проекти за
проектите от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 



PE487.999v01-00 22/111 AM\900618BG.doc

BG

принципите, формулирани в 
приложение V и да съответства на 
правилата и показателите, посочени 
в приложение IV.

Or. en

Изменение 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Срокът от един месец, предоставен на европейските мрежи на операторите на 
преносни системи за електричество (ENTSO-E) да представят методика е 
неадекватен, тъй като някои от посочените в приложение V критерии се явяват
допълнителни към онези, които се вземат предвид в десетгодишните планове за 
развитие на енергийните мрежи на европейските мрежи на операторите на преносни
системи за електричество (ENTSO-E). Освен това е необходимо методиката да бъде 
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поставена на ясна правна основа. Една година е минималният срок, необходим за 
развиването на нови методики, особено такива, които включват странични ползи.

Изменение 503
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите и критериите, 
формулирани в член 4, параграф 2 от
приложение IV и приложение V. 
Европейските мрежи на операторите 
на електропреносни или газопреносни 
системи се консултират със 
съответните заинтересовани лица, 
включително ползвателите на 
инфраструктурата, организации, 
представляващи операторите на 
инфраструктурата и лица, 
разработващи проекти за непреносни 
системи, на ранен етап по време на 
изготвянето на методиката.

Or. en
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Обосновка

С цел да се извърши консултация и с организация, представляваща всички оператори 
на инфраструктури за газ.

Изменение 504
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на четири месеца от 
влизането в сила на настоящия 
Регламент, Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO for Gas) 
следва да подадат в Агенцията и 
Комисията своята съответна методика за 
хармонизиран и обхващащ цялата 
енергийна система анализ (включително 
с моделиране на мрежите и пазара) на 
разходите и ползите в рамките на ЕС от 
проектите от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V, по-специално след 
консултации с групата на 
потребителите, съгласно посоченото 
в приложение V.

Or. en

Обосновка

Поради процеса на сътрудничество и необходимостта от участие на 
заинтересованите страни 4 месеца изглежда по-реалистичен срок. Заинтересованите 
страни следва също да участват на ранен етап в разработването на методиката за 
анализ на разходите и ползите и да се потърси тяхното мнение чрез групата на 
потребителите, представляващи всички съответни сдружения на заинтересованите 
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страни. Групата на потребителите следва да се срещне поне два пъти преди 
Европейските мрежи на операторите на електропреносни или газопреносни системи 
да предадат методиката си на Агенцията и на Комисията (вж. изменението в 
приложение V, нова точка 13).

Изменение 505
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика, както и 
стандартните разходи за различните 
категории проекти, за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II, с изключение на 
проектите за помпено-акумулиращи 
водноелектрически централи. 
Методиката следва да бъде разработена 
в съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V.

Or. en

Изменение 506
Francisco Sosa Wagner
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Окончателното публикуване на методиката за анализ на разходите и ползите не е 
достатъчно, необходимо е преди това да се извърши обществено обсъждане на 
проекта на методика.

Изменение 507
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и точка 2 
от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V, по-специално 
консултации със съответните 
заинтересовани страни, включително 
други оператори на инфраструктури 
и съответните организации, които ги 
представляват.

Or. en

Изменение 508
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 



PE487.999v01-00 28/111 AM\900618BG.doc

BG

Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС от проектите 
от общ интерес, попадащи в 
категориите, посочени в Приложение II, 
точка 1, буква а) до буква г) и 
Приложение II. Методиката следва да 
бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
Приложение V.

Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС, който взема 
предвид по-широките социално-
икономически, както и екологичните 
ползи от енергийната 
инфраструктура в регионален мащаб,
от проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите, посочени в приложение
II, точка 1, буква а) до буква г) и точка 
2 от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V.

Or. en

Изменение 509
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на един месец от влизането 
в сила на настоящия Регламент, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да подадат в 
Агенцията и Комисията своята 
съответна методика за хармонизиран и 
обхващащ цялата енергийна система 
анализ (включително с моделиране на 
мрежите и пазара) на разходите и 
ползите в рамките на ЕС, който взема 
предвид по-широките социално-
икономически, както и екологичните 
ползи от енергийната 
инфраструктура в регионален мащаб,
от проектите от общ интерес, попадащи 
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принципите, формулирани в 
Приложение V.

в категориите, посочени в приложение
II, точка 1, буква а) до буква г) и точка 
2 от приложение II. Методиката следва 
да бъде разработена в съответствие с 
принципите, формулирани в 
приложение V.

Or. en

Обосновка

Анализът на разходите и ползите следва да включва по-широките икономически, 
социални и екологични ползи на енергийната инфраструктура, като например 
избягване на въглеродните емисии и по-бързо интегриране в мрежата на възобновяеми 
енергийни източници.

Изменение 510
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Срокът е твърде кратък за извършването на подходящо обсъждане. Поради това 
следва да бъде удължен.

Изменение 511
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на три месеца от деня на 
получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация с
организациите, представляващи
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

2. В рамките на три месеца от деня на 
получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация със
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията Агенцията за сътрудничество на енергийните 
регулатори (ACER) следва да играе стратегическата роля на посредник (между 
Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи и Европейската 
мрежа на операторите на газопреносни системи и Комисията) за окончателното 
определяне на методиката за анализ на разходите и ползите. Заинтересованите 
страни следва да бъдат свързани с Агенцията за сътрудничество на енергийните 
регулатори (ACER) по прозрачен начин преди използването на методиката за анализ 
на разходите и ползите като инструмент за справки във връзка с бъдещи проекти. Би 
било изключително важно поне да се извърши консултация с ЕФР и да се получи 
обратна информация относно методиката на това равнище.

Изменение 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на три месеца от деня на 2. В рамките на три месеца от деня на 
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получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация с
организациите, представляващи
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация със
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

Or. en

Обосновка

Извършването на обстоен, независим и прозрачен преглед на методиката за анализ на 
разходите и ползите от страна на всички съответни участници е важно условие за 
изготвянето на методика, която е подходяща за целта. Всички заинтересовани 
страни следва да имат възможността да дадат своите коментари относно тази 
методика, а не само съответните организации, които ги представляват, каквато е 
обичайната практика в обществените обсъждания, провеждани от Комисията, 
Агенцията и Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи.

Изменение 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на три месеца от деня на 
получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация с
организациите, представляващи
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

2. В рамките на три месеца от деня на 
получаване на методиката, Агенцията, 
след официална консултация със
съответните заинтересовани лица, 
следва да представи на Комисията 
становище относно методиката.

Or. en

Изменение 514
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От своя страна, Комисията следва да 
даде становище относно методиката в 
рамките на три месеца от получаването 
на становището на Агенцията.

3. От своя страна, Комисията следва да 
даде становище относно методиката в 
рамките на три месеца от получаването 
на становището на Агенцията, което 
следва да бъде изпратено на 
Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС за одобрение, заедно с двете 
методики.

Or. ro

Изменение 515
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на три месеца от датата на 
получаване на становището на 
Комисията, Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO for Gas) 
следва съответно да адаптират своята 
методика и да я представят на 
Комисията за одобрение.

4. В рамките на три месеца от датата на 
получаване на одобрение от страна на 
Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС, Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO for Gas) 
следва съответно да адаптират своята 
методика и да я представят на 
Комисията за одобрение.

Or. ro

Изменение 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
методиката на своите интернет 
страници. При поискване, те следва да 
предадат на Комисията и Агенцията 
съответните набори от входни данни, 
дефинирани в точка 1 от Приложение V 
и други съответни данни за мрежите, 
потокоразпределението и пазарни 
данни, с достатъчна степен на 
точност, при спазване на 
изискванията на съответните 
национални законодателства и 
споразумения за поверителност. 
Данните следва да са валидни към 
датата, на която са поискани. Комисията 
и Агенцията са длъжни да осигуряват 
поверителност при използването на 
получените данни, както в рамките на 
своите дейности, така също и при 
дейностите на всяка договорна страна, 
изпълняваща за тях аналитична работа с 
използване на тези данни.

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
съответните си методики на своите 
интернет страници. При поискване, те 
следва да предадат на Комисията и 
Агенцията съответните набори от 
входни данни, дефинирани в точка 1 от 
приложение V. Данните следва да са 
валидни към датата, на която са 
поискани. Комисията и Агенцията са 
длъжни да осигуряват поверителност 
при използването на получените данни, 
както в рамките на своите дейности, 
така също и при дейностите на всяка 
договорна страна, изпълняваща за тях 
аналитична работа с използване на тези 
данни.

Or. en

Обосновка

Предложение за постигане на съответствие с изменението на член 12, параграф 1.

Изменение 517
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
методиката на своите интернет 
страници. При поискване, те следва да 
предадат на Комисията и Агенцията 
съответните набори от входни данни, 
дефинирани в точка 1 от Приложение V 
и други съответни данни за мрежите, 
потокоразпределението и пазарни 
данни, с достатъчна степен на 
точност, при спазване на 
изискванията на съответните 
национални законодателства и
споразумения за поверителност. 
Данните следва да са валидни към 
датата, на която са поискани. Комисията 
и Агенцията са длъжни да осигуряват 
поверителност при използването на 
получените данни, както в рамките на 
своите дейности, така също и при 
дейностите на всяка договорна страна, 
изпълняваща за тях аналитична работа с 
използване на тези данни.

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
съответните си методики на своите 
интернет страници. При поискване, те 
следва да предадат на Комисията и 
Агенцията съответните набори от 
входни данни, дефинирани в точка 1 от 
приложение V. Данните следва да са 
валидни към датата, на която са 
поискани. Комисията и Агенцията са 
длъжни да осигуряват поверителност 
при използването на получените данни, 
както в рамките на своите дейности, 
така също и при дейностите на всяка 
договорна страна, изпълняваща за тях 
аналитична работа с използване на тези 
данни.

Or. en

Изменение 518
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 

5. В рамките на две седмици след 
одобрението от Комисията, 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO for 
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Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
методиката на своите интернет 
страници. При поискване, те следва да 
предадат на Комисията и Агенцията 
съответните набори от входни данни, 
дефинирани в точка 1 от Приложение V 
и други съответни данни за мрежите, 
потокоразпределението и пазарни 
данни, с достатъчна степен на точност, 
при спазване на изискванията на 
съответните национални 
законодателства и споразумения за 
поверителност. Данните следва да са 
валидни към датата, на която са 
поискани. Комисията и Агенцията са 
длъжни да осигуряват поверителност 
при използването на получените данни, 
както в рамките на своите дейности, 
така също и при дейностите на всяка 
договорна страна, изпълняваща за тях 
аналитична работа с използване на тези 
данни.

Electricity) и Европейската мрежа на 
операторите на газопреносни системи 
(ENTSO for Gas) следва да публикуват 
методиката на своите интернет 
страници. При поискване, те следва да 
предадат на Комисията и Агенцията 
съответните набори от входни данни, 
дефинирани в точка 1 от приложение V 
и други съответни данни за мрежите, 
потокоразпределението и пазарни 
данни, с достатъчна степен на точност, 
при спазване на изискванията на 
съответните национални 
законодателства и споразумения за 
поверителност. За целите на 
проверката Комисията или 
Агенцията могат да поискат от 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи (ENTSO 
for Electricity) и Европейската мрежа 
на операторите на газопреносни 
системи (ENTSO for Gas) да 
изпратят изчисленията, на които са 
базирани съответните данни.
Данните следва да са валидни към 
датата, на която са поискани. Комисията 
и Агенцията са длъжни да осигуряват 
поверителност при използването на 
получените данни, както в рамките на 
своите дейности, така също и при 
дейностите на всяка договорна страна, 
изпълняваща за тях аналитична работа с 
използване на тези данни.

Or. en

Изменение 519
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Методиката следва периодично да 
се актуализира и подобрява по 

6. Методиките следва да се 
актуализират и подобряват, ако е 
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процедурата, формулирана в параграфи 
от 1 до 5. Агенцията, след 
провеждането на официална 
консултация с организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани лица, както и с 
Комисията, може да изисква, с 
надлежна обосновка и времеви 
графици, провеждането на такива 
актуализации и подобрения.

необходимо, в съответствие с 
публикуването на десетгодишните 
планове за развитие на енергийните 
мрежи, по процедурата, формулирана в 
параграфи от 1 до 5.

Or. en

Изменение 520
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Методиката следва да се прилага при 
анализа на разходите и ползите при 
процедурата на подбор на проекти от 
общ интерес в съответствие с член 3, 
при трансграничното разпределение 
на съответните разходи за 
проектите от общ интерес в 
съответствие с член 13 и при 
изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 
от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Методиката следва да се прилага при 
анализа на разходите и ползите при 
изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 
от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, а 
основните резултати от анализа на 
разходите и ползите в съответните 
сценарии следва да бъдат включени в 
процеса на обсъждане и окончателно 
съобщаване на десетгодишните 
планове за развитие на енергийните 
мрежи.

Or. en

Изменение 522
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Методиките следва да се прилагат
при изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 
от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009 по 
отношение на обхващащ цялата 
енергийна система анализ на 
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разходите и ползите в рамките на 
ЕС.

Or. en

Изменение 523
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва 
съвместно да подадат в Комисията и 
Агенцията общ пазарен и мрежови 
модел за електроенергетиката и газовия 
сектор, включващ приоритетните 
коридори и тематични области, 
посочени в Приложение I и разработен 
в съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде
включен в методиката.

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва да подадат 
в Комисията и Агенцията техните 
съответни пазарни и мрежови модели
за електроенергетиката и газовия 
сектор, включващи приоритетните 
коридори и тематични области, 
посочени в приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V. След 
като тези модели бъдат одобрени от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, те следва да бъдат 
включени в методиките.

Or. en

Обосновка

Взаимодействието на съвместния пазарен модел на енергийния и газовия сектор и 
мрежовия модел е повече от очевидно. И двата модела следва да бъдат разработени 
поотделно за енергийния и за газовия сектор.

Изменение 524
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
Приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Агенцията, Комисията, 
Европейския парламент и Съвета на 
ЕС общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията, Европейския парламент и 
Съвета на ЕС съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

Or. ro

Изменение 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
Приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
съгласувани и интерактивни пазарни
и мрежови модели за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващи приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
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като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде
включен в методиката.

формулирани в приложение V. След 
като тези модели бъдат одобрени от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, те следва да бъдат 
включени в методиката.

Or. en

Изменение 526
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
Приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор и
терминалите за втечнен природен 
газ, включващ приоритетните коридори 
и тематични области, посочени в 
приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

Or. en

Изменение 527
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
Приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор и
терминалите за втечнен природен 
газ, включващ приоритетните коридори 
и тематични области, посочени в 
приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

Or. en

Изменение 528
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. До 31 декември 2016 г. Европейската
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор, 
включващ приоритетните коридори и 
тематични области, посочени в 
Приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в Приложение V. След 
като този модел бъде одобрен от 

8. До 31 декември 2016 г. Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи следва съвместно 
да подадат в Комисията и Агенцията 
общ пазарен и мрежови модел за 
електроенергетиката и газовия сектор и
терминалите за втечнен природен 
газ, включващ приоритетните коридори 
и тематични области, посочени в 
приложение I и разработен в 
съответствие с принципите, 
формулирани в приложение V. След 
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Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

като този модел бъде одобрен от 
Комисията съгласно процедурата по 
параграфи от 2 до 4, той следва да бъде 
включен в методиката.

Or. en

Изменение 529
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционните разходи във връзка с 
проект от общ интерес, попадащ в 
категориите по точка 1, букви от а), б) и
г) и точка 2 от приложение II, следва да 
бъдат поемани от оператора на преносна 
система (операторите на преносни 
системи) или от организатора на 
проекта на енергопреносната 
инфраструктура на държавата членка 
(държавите членки), на който (които) 
проектът осигурява нетно положително 
въздействие, и, доколкото не се 
покриват от такси за претоварване 
или други такси, да бъдат заплащани от 
ползвателите на мрежата посредством 
тарифите за достъп до мрежата в 
същата(ите) държава(и) членка(и).

По отношение на проекти от общ 
интерес, попадащи в категориите, 
определени в точка 2 от приложение 
II предишното изречение е 
приложимо единствено ако поне един 
организатор на проект поиска от 
съответните национални органи да 
приложат този член за всички или за 
част от разходите по проекта и 
доколкото оценката на пазарното 
търсене е показала, че не може да се 
очаква разходите да бъдат покрити 
от тарифите, плащани от 
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ползвателите на инфраструктурата. 
В случаите, когато проектът има 
няколко организатора, съответните 
национални регулаторни органи 
изискват всички организатори 
незабавно да подадат заедно 
инвестиционното искане, в 
съответствие с параграф 4. 
Разпоредбите в настоящия член не се 
отнасят за проектите от общ 
интерес, които са освободени от 
разпоредби съгласно посоченото в 
член 36 от Директива 2009/73/ЕО или 
член 17 от Регламент (ЕО) № 
714/2009.

Or. en

Изменение 530
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE487.999v01-00 44/111 AM\900618BG.doc

BG

съхранение в случай на регулирани 
хранилища или оператора(ите) на 
системата за втечнен природен газ на 
държавата членка (държавите членки), 
на който (които) проектът осигурява 
нетно положително въздействие, и да 
бъдат заплащани от ползвателите на 
мрежата посредством тарифите за 
достъп до мрежата.

Or. en

Изменение 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите, посочени в точка 5 от 
приложение V, свързани с проекти от 
общ интерес, попадащи в категориите 
по точка 1, букви от а) до г) и точка 2 от 
приложение II, с изключение на 
проектите за помпено-акумулиращи 
водноелектрически централи, следва 
да бъдат поемани от оператора на 
преносна система (операторите на 
преносни системи) на държавата членка 
(държавите членки), на който (които) 
проектът осигурява нетно положително 
въздействие, и да бъдат заплащани от 
ползвателите на мрежата посредством 
тарифите за достъп до мрежата.

Or. en

Изменение 532
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 533
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разходите по проект от общ интерес в 
съответствие с точка 5 от 
приложение V, попадащ в категориите 
по точка 1, букви от а) до г) и точка 2 от 
приложение II, следва да бъдат поемани 
от оператора на преносна система 
(операторите на преносни системи) на 
държавата членка (държавите членки), 
на който (които) проектът осигурява 
нетно положително въздействие, и да 
бъдат заплащани от ползвателите на 
мрежата посредством тарифите за 
достъп до мрежата.

Or. en
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Обосновка

В решението за разпределяне на разходите следва да се разглеждат всички разходи по 
проект от общ интерес, а не само инвестиционните. В противен случай 
разпределението на разходите би било неефективно.

Изменение 534
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 535
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на този член не се 
прилагат по отношение на 
инвестиционните разходи, които 
могат да бъдат възстановени 
посредством тарифите за достъп до 
мрежата, начислявани при 
ползвателите в съответствие с член 
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13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 536
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на този член не се 
прилагат по отношение на 
инвестиционните разходи, които 
могат да бъдат възстановени 
посредством тарифите за достъп до 
мрежата, начислявани при 
ползвателите в съответствие с член 
13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Обосновка

Ако инвестиционните разходи могат да бъдат разпределени към ползвателите на 
мрежата, например следвайки твърди ангажименти в резултат на изпробването на 
реакцията на пазара или ангажименти на регулаторния орган, използването на 
сложна процедура за разпределение на разходите би създала ненужна регулаторна 
тежест.

Изменение 537
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Следва да бъдат разработени 
ориентировъчни показатели за 
инвестиционните разходи на 
операторите на преносни системи, с 
цел да се намерят отправните точки 
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и най-добрите практики, които 
могат да гарантират 
ефективността на разходите. В 
случай на значителни неоправдани 
различия по отношение на разходите 
Комисията може да стартира 
тръжна процедура, за да гарантира, 
че инфраструктурата ще бъде 
изградена при най-ефективното 
използване на разходите.

Or. en

Изменение 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Националните регулаторни органи 
и Агенцията съобщават на 
Комисията за евентуални значителни 
увеличения на инвестиционните 
разходи. Ако организаторът на 
проекта не представи достатъчна 
обосновка, Комисията може да 
отправи покана за представяне на 
предложения за осъществяване на 
дадения проект, отворена за всеки 
организатор на проекти.

Or. en

Изменение 539
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Националните регулаторни органи 



AM\900618BG.doc 49/111 PE487.999v01-00

BG

определят в сътрудничество с 
Агенцията набор от подходящи 
показатели, чрез които да сравняват 
единичните инвестиционни разходи 
на организаторите на проекти в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Определянето на подходящи показатели може да се осъществи в сътрудничество 
между националните регулаторни органи.

Изменение 540
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато е приложимо първото 
изречение от точка 1, организаторът
(организаторите) на проект от общ 
интерес, попадащ в категориите по 
точка 1, букви от а), б) и г) и точка 2 от 
приложение II, следва редовно да 
информира всички заинтересовани 
регулаторни органи относно напредъка 
на проекта и определянето на 
съответните разходи и въздействия. 
Веднага след като тези проекти 
достигнат достатъчна степен на 
зрялост, организаторът на проекта 
следва да подаде на съответните 
национални регулаторни органи 
инвестиционно искане, включващо и 
искане за решение относно 
трансграничното разпределение на 
разходите, което трябва да е 
съпроводено от следната документация:

Or. en



PE487.999v01-00 50/111 AM\900618BG.doc

BG

Изменение 541
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 542
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) анализ на разходите и ползите, 
съставен въз основа на методиката, 
разработена съгласно член 12; и

а) подробен анализ на разходите и 
ползите, изготвен от организатора на 
проекта или от акредитирана 
независима страна, назначена от 
организатора на проекта въз основа 
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на методиката, разработена съгласно 
член 12; и

Or. en

Изменение 543
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След приемането на първите 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи, базирани на 
методиката в съответствие с член 
12, параграф 7, буква а) се тълкува 
като актуализирана версия на 
резултатите от анализа на 
разходите и ползите на ЕМОПС, 
базирана на всички промени след 
публикацията ѝ. Организаторът(ите) 
на проекта може да включи и своите 
забележки към резултатите от 
анализа на разходите и ползите на 
ЕМОПС или допълнителни данни, 
които не са влезли в обхвата на 
анализа.

Or. en

Изменение 544
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът на проекта или 
назначената акредитирана 
независима страна, изготвила 
подробния анализ на разходите и 
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ползите, предава всички данни, 
използвани за съставянето на анализа 
на Агенцията, която извършва 
преглед, оценява и потвърждава, че 
предадените анализи на разходите и 
ползите са съставени по обективен и 
безпристрастен начин въз основа на 
методиката, разработена в 
съответствие с член 12.

Or. en

Изменение 545
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на шест месеца от датата, на 
която последното инвестиционно искане 
е получено от последния съответен 
национален регулаторен орган, 
националните регулаторни органи 
трябва, след като проведат консултация 
със съответния организатор на проект 
(съответните организатори на проекти), 
да вземат общо решение относно 
разпределянето на инвестиционните 
разходи за проекта, които ще бъдат 
поети от всеки системен оператор, както 
и за включването на тези разходи в 
мрежовите тарифи. Националните 
регулаторни органи могат да решат да 
разпределят само част от разходите или 
да разпределят разходи за пакет от 
няколко проекта от общ интерес.

В рамките на шест месеца от датата, на 
която последното инвестиционно искане 
е получено от последния съответен
национален регулаторен орган, 
националните регулаторни органи 
трябва, след одобрението от страна 
на Агенцията на анализа на 
разходите и ползите, изготвен от 
организатора на проекта или от 
назначена акредитирана независима 
страна и след като проведат 
консултация със съответния 
организатор на проект (съответните 
организатори на проекти), да вземат 
общо решение относно разпределянето 
на инвестиционните разходи за проекта, 
които ще бъдат поети от всеки системен 
оператор, както и за включването на 
тези разходи в мрежовите тарифи. 
Националните регулаторни органи 
могат да решат да разпределят само част 
от разходите или да разпределят 
разходи за пакет от няколко проекта от 
общ интерес.

Or. en
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Изменение 546
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за трансгранично 
разпределение на разходите следва да 
бъдат взети предвид икономическите, 
социалните и екологичните цени и 
ползи от проекта (проектите) в 
обхванатите държави членки и 
възможната нужда от финансова 
подкрепа.

В решението за трансгранично 
разпределение на разходите следва да 
бъдат взети предвид резултатите от 
анализа на разходите и ползите, 
базиран на методиката, разработена 
в съответствие с член 12 (например
икономическите, социалните и 
екологичните цени и ползи от проекта 
(проектите) в обхванатите държави
членки) и възможната нужда от 
финансова подкрепа.

Or. en

Изменение 547
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за трансгранично 
разпределение на разходите следва да 
бъдат взети предвид икономическите, 
социалните и екологичните цени и 
ползи от проекта (проектите) в 
обхванатите държави членки и 
възможната нужда от финансова 
подкрепа.

В решението за трансгранично 
разпределение на разходите следва да 
бъдат взети предвид икономическите 
цени и ползи от проекта (проектите) в 
обхванатите държави членки и 
възможната нужда от финансова 
подкрепа.

Or. de
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Изменение 548
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторните органи следва незабавно 
да уведомят Агенцията за своето 
решение, като приложат към 
уведомлението цялата информация във 
връзка с решението. По-специално, в 
информацията следва да са описани 
подробно основанията, послужили за 
база за разпределяне на разходите 
между държавите членки, от рода на 
следните:

Регулаторните органи следва незабавно 
да уведомят Агенцията за своето 
решение за разпределение на 
разходите, като приложат към 
уведомлението цялата информация във 
връзка с решението. По-специално, в 
информацията следва да са описани 
подробно основанията, послужили за 
база за разпределяне на разходите 
между държавите членки, от рода на 
следните:

Or. en

Изменение 549
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за разпределение на 
разходите следва да се публикува.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 550
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за разпределение на Решението за разпределение на 
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разходите следва да се публикува. разходите следва да се публикува. 
Приложими са членове 19, 20 и 22 от 
Регламент (ЕО) № 713/2009.

Or. en

Изменение 551
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за разпределение на 
разходите следва да се публикува.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 552
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Член 13a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Поне две трети от финансирането, 
предвидено за инфраструктурни 
проекти, се отделя за проекти за 
инфраструктура за електроенергия.

Or. nl

Обосновка

В доклада си от юни 2011 г. Комисията оценява общите инвестиции, необходими за 
инфраструктура, на приблизително 200 милиарда евро до 2020 г. От тях около 140 
милиарда евро ще бъдат необходими за инфраструктура за електроенергия, а 70 
милиарда евро за инфраструктура за газ. Съотношението между тези необходими 
инвестиции следва да бъде отразено в разпределението на финансирането. Две трети 
от общия наличен бюджет следва да се отдели за инфраструктура за 
електроенергия.

Изменение 554
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 

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

обхванати от освобождаване от 
разпоредби съгласно посоченото в член 
36 от Директива 2009/73/ЕО или член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Във връзка с плащането на таксите 
за достъп до мрежите помпено-
акумулиращите водноелектрически 
централи, газохранилищата и 
съоръженията за втечнен природен 
газ не се разглеждат като крайни 
потребители, с цел да не се застраши 
конкурентоспособността им.

Or. de

Изменение 555
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 

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

обхванати от освобождаване от 
разпоредби съгласно посоченото в член 
36 от Директива 2009/73/ЕО или член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

В случаите, когато помпено-
акумулиращите водноелектрически 
централи се разглеждат като крайни 
потребители по отношение на 
плащането на таксите за достъп до 
мрежата, в бъдеще държавите
членки освобождават тези централи 
от налагането на такива такси.

Or. de

Обосновка

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Изменение 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 

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

по точка 1 и точка 2 от приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.
Настоящият параграф не засяга 
схемите за стимули, които вече са 
предвидени съгласно националното 
законодателство. 

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от допълнително разяснение.

Изменение 557
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-

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

акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, и като се 
вземат предвид очакваните бъдещи 
разходи за потребителите на 
електроенергия, националните 
регулаторни органи следва да 
осигуряват предоставяне на подходящи 
стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 558
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1, букви а), б), г) и д), както и
точка 2 от приложение II (с изключение 
на проектите за помпено-акумулиращи 
водноелектрически централи), в 
сравнение с нормално поеманите 
рискове при подобни инфраструктурни 
проекти, и ако тези рискове не са 
обхванати от освобождаване от 
разпоредби съгласно посоченото в член 



AM\900618BG.doc 61/111 PE487.999v01-00

BG

Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

36 от Директива 2009/73/ЕО или член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 559
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

разработване.

Or. de

Изменение 560
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl
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Изменение 561
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 562
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 563
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставяните с решението 
стимули следва да са съобразени със 
специфичната природа на поетия 
риск и да включват:

заличава се
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а) правила за инвестиции с предвидено 
увеличено натоварване в бъдещи 
периоди (anticipatory investment); или
б) правила за признаване на 
ефективно направените разходи 
преди пускането на проекта в 
експлоатация; или
в) правила за осигуряване на 
допълнителна възвръщаемост на 
капиталовложенията по проекта; 
или
г) всякаква друга мярка, която бъде 
счетена за необходима и уместна.

Or. xm

Обосновка

Стимулите следва да бъдат въпрос от компетентността единствено на 
националните органи. Естеството на стимулите може да се различава в зависимост 
от специфичната структура на тарифната система на държавите членки и следва 
да бъде пригоден към нуждите на съответния проект. Поради това наличието на 
общ списък с възможни стимули не е подходящо.

Изменение 564
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставяните с решението стимули 
следва да са съобразени със 
специфичната природа на поетия риск и 
да включват:

3. Предоставяните с решението стимули 
следва да са съобразени със 
специфичната природа на поетия риск и 
да включват наред с останалото:

Or. en

Обосновка

Списъкът със стимули не следва да се ограничава до изброените по-горе, тъй като 
това би възпрепятствало намирането на нови пътища за стимулиране на 
инвестициите.
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Изменение 565
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставяните с решението стимули 
следва да са съобразени със 
специфичната природа на поетия риск и 
да включват:

3. Предоставяните с решението стимули 
следва да са съобразени със 
специфичната природа на поетия риск и 
да включват наред с други:

Or. en

Изменение 566
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относно обща методика за оценка на 
поети увеличени рискове при 
инвестиции в проекти за пренос на 
електроенергия и газ.

б) относно обща методика за оценка на 
поети увеличени рискове при 
инвестиции в проекти за пренос на 
електроенергия и газ и проекти за 
интелигентни мрежи.

Or. nl

Изменение 567
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относно обща методика за оценка на б) относно обща методика за оценка на 
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поети увеличени рискове при 
инвестиции в проекти за пренос на 
електроенергия и газ.

поети увеличени рискове при 
инвестиции в проекти за пренос на 
електроенергия и газ и в проекти за 
интелигентни мрежи.

Or. en

Изменение 568
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относно обща методика за оценка на 
поети увеличени рискове при 
инвестиции в проекти за пренос на 
електроенергия и газ.

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 569
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган, който е 
взел решение за предоставяне на 
допълнителни стимули, следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

Or. en



PE487.999v01-00 68/111 AM\900618BG.doc

BG

Изменение 570
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ и проекти за 
интелигентни мрежи, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

Or. nl

Изменение 571
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ и проекти за 
интелигентни мрежи, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

Or. en

Изменение 572
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за пренос на 
електроенергия и газ, както и на 
поеманите във връзка с тях увеличени 
рискове.

5. (Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 573
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да публикува 
указания относно стимулите по 
настоящия член в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

6. Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията за сътрудничество на 
енергийните регулатори (ACER),
публикува указания относно стимулите 
по настоящия член в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1, като взема предвид 
националните характеристики, 
където е необходимо.

Or. en

Изменение 574
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да публикува 
указания относно стимулите по 
настоящия член в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

6. Комисията публикува указания 
относно стимулите по настоящия член в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1. В тази връзка се обръща 
особено внимание на правилата, 
уреждащи допълнителна 
възвръщаемост на 
капиталовложенията, определени в 
параграф 3, буква в) от настоящия 
член. 

Or. de

Изменение 575
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да публикува 
указания относно стимулите по 
настоящия член в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

6. Комисията може да публикува 
указания относно предлагането на 
стимули в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Тъй като възможността за предоставяне на стимули за изграждане на нова 
инфраструктура вече е предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2009, този член не следва 
да се ограничава до проектите от общ интерес, посочени в него.
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Изменение 576
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да публикува 
указания относно стимулите по 
настоящия член в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

6. Комисията публикува указания 
относно стимулите по настоящия член в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 714/2009, член 18, 
параграфи от 1 до 3, и 
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 23, 
параграф 1.

Or. ro

Изменение 577
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Оперативно координиране

1. С цел да гарантира надеждната и 
ефикасна експлоатация на 
енергийната инфраструктура на 
Съюза, включително на проектите 
от общ интерес, Агенцията предава 
на Комисията в срок от шест месеца 
от влизането в сила на настоящия 
регламент своите предложения за 
проектирането и осъществяването 
на подходящо оперативно 
координиране в реално време.
2. Предложенията включват:
а) пълни функционални 
спецификации, указващи ясно 
информацията, която следва да се 
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събира и споделя между всички 
взаимосвързани оператори на 
преносни системи в рамките на всеки 
взаимосвързан район;
б) модели на управление, включително 
на собственост;
в) графици за изпълнение;
3. В срок от 6 месеца от датата на 
получаване на предложението 
Комисията се консултира с всички 
съответни заинтересовани лица и 
публикува мотивирано становище 
относно предложението.
4. В срок от 3 месеца от датата на 
получаване на становището на 
Агенцията Комисията възлага на 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи да започнат 
осъществяването на подходящо 
оперативно координиране.
5. Оперативната информация, 
посочена в член 2а, се предоставя в 
реално време на всички 
взаимосвързани системни оператори 
и на Агенцията. Всеки системен 
оператор определя звено за контакт, 
което отговаря на запитванията 
относно такава информация от 
страна на Агенцията или от други 
системни оператори.
6. След като изтече двугодишният
период на прилагане, механизмът за 
координиране се оценява от 
Агенцията.

Or. en

Изменение 578
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 14a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Оперативно координиране

1. С цел да гарантира надеждната и 
ефикасна експлоатация на 
европейската енергийна 
инфраструктура, включително на 
проектите от общ интерес, 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи представят 
на Агенцията и на Комисията в срок 
от шест месеца от влизането в сила 
на настоящия регламент своите 
съответни предложения за 
проектирането и осъществяването 
на подходящо оперативно 
координиране в реално време. 
Представянето може да бъде под 
формата на мрежови кодекси, 
съдържащи конкретни и обвързващи 
разпоредби, одобрени в съответствие 
със съществуващите процедури.
2. Предложенията включват:
а) пълни функционални 
спецификации, указващи ясно 
информацията, която следва да се 
събира и споделя между всички 
взаимосвързани оператори на 
преносни системи в рамките на всеки 
взаимосвързан район;
б) модел на управление, включително 
на собственост;
в) график за изпълнение;
3. Агенцията публикува мотивирано 
становище относно предложенията в 
срок от 3 месеца от тяхното 
получаване.
4. В срок от 3 месеца от датата на 
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получаване на становището на 
Агенцията Комисията възлага на 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи да започнат 
осъществяването на подходящо 
оперативно координиране.
5. Оперативната информация, 
посочена в член 2а, се предоставя в 
реално време на всички 
взаимосвързани системни оператори 
и на Агенцията. Всеки системен 
оператор определя звено за контакт, 
което отговаря на запитванията 
относно такава информация от 
страна на Агенцията или от други 
системни оператори.

Or. en

Обосновка

Поради непрекъснато нарастващата сложност и взаимозависимост на мрежата е 
необходимо координирането на европейско равнище на оперативните системи за 
събиране на информация в реално време относно трансграничния обмен на 
електроенергия и газ, както и за свързаните с него относителни разходи, за да се 
предоставят на Комисията, държавите членки, регулаторните органи и 
операторите на преносни системи полезни данни, необходими за безопасната и 
ефективна експлоатация на инфраструктурните мрежи и тяхното бъдещо 
планиране.

Изменение 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 14a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Оперативно координиране

1. С цел да гарантира надеждната и 
ефикасна експлоатация на 
енергийната инфраструктура на 



AM\900618BG.doc 75/111 PE487.999v01-00

BG

Съюза, включително на проектите 
от общ интерес, Европейската 
мрежа на операторите на 
електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи представят 
на Агенцията и на Комисията в срок 
от шест месеца от влизането в сила 
на настоящия регламент своите 
съответни предложения за 
проектирането и осъществяването 
на подходящо оперативно 
координиране в реално време, вземайки 
предвид различните регионални 
оперативни изисквания.
2. Предложенията включват:
а) пълни функционални 
спецификации, указващи ясно 
информацията, която следва да се 
събира и споделя между всички 
взаимосвързани оператори на 
преносни системи в рамките на всеки 
взаимосвързан район;
б) графици за изпълнение;
3. Агенцията публикува мотивирано 
становище относно предложенията в 
срок от 3 месеца от тяхното 
получаване.
4. В срок от 3 месеца от датата на 
получаване на становището на 
Агенцията Комисията възлага на 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи да започнат 
осъществяването на подходящо 
оперативно координиране.
5. Оперативната информация, 
посочена в член 2а, се предоставя в 
реално време на всички 
взаимосвързани системни оператори 
и на Агенцията. Всеки системен 
оператор определя звено за контакт, 
което отговаря на запитванията 
относно такава информация от 
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страна на Агенцията или от други 
системни оператори.

Or. en

Обосновка

Подкрепяйки идеята за координиране на експлоатацията в реално време на 
операторите на преносни системи, правната отговорност за сигурността на 
доставките и сигурната експлоатация се гарантира от държавите членки и техните 
оператори на преносни системи. Необходимо е да се вземат предвид значителните 
различия в оперативните изисквания на преносните системи. Освен това в 
действащото европейско законодателство има достатъчно изисквания във връзка с 
управлението и собствеността на операторите на преносни системи.

Изменение 580
Paul Rübig

Предложение за регламент
Глава V – член -15 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -15

Проектите, попадащи в обхвата на 
освобождаването, предвидено в член 
36 от Директива 2009/73/ЕО или член 
17 от Регламент (ЕО) № 714/2009, не 
са допустими за финансова подкрепа 
от Съюза съгласно разпоредбите на 
(Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа).

Or. en

Обосновка

Ползите от статута на проекти от общ интерес се припокриват с тези от 
освобождаването съгласно член 36 от Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009. По-специално допълнителната финансова подкрепа 
може да повлияе на периода на амортизация на новата инфраструктура и по този 
начин да окаже въздействие върху решението за освобождаване. Поради това 
освободените проекти не следва да се ползват с допълнително финансиране по 
Механизма за свързване на Европа.
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Изменение 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, отговарящи на 
изискванията за финансова подкрепа 
от ЕС

заличава се

1. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
точка 2 и точка 4 от Приложение II, 
отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите 
на [Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа].
2. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
буква а) до буква г) и точка 2 от 
Приложение II (с изключение на 
проектите за помпено-акумулиращи 
водноелектрически централи), 
отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи 
съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа], 
при условие че се изпълняват по 
процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните 
критерии:
а) Анализът на разходите и ползите 
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на конкретния проект съгласно член 
13, параграф 4, буква а) показва 
наличието на съществени странични 
ползи (positive externalities) във връзка 
със сигурността на енергийните 
доставки, солидарността или 
новаторството; и
б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва 
да се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по 
член 14, параграф 3; и
в) За проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13, или (ако е 
проектът е освободен от 
съответните разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или в член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта.
3. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
буква д) и точка 4 от Приложение II 
отговарят също и на условията за 
финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа], 
ако съответните организатори на 
проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.
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Or. en

Обосновка

Енергийните насоки следва да определят проектите от общ интерес, които да бъдат 
осъществени до 2020 г. Поради това е важно насоките да бъдат приети възможно 
най-бързо. Условията за допустимост на проекти от общ интерес за финансова 
помощ от Съюза съгласно Регламента за Механизма за свързване на Европа се 
определят в рамките на Механизма за свързване на Европа. По този начин може да се 
подобри не само съгласуваността на разпределението на средствата на ЕС, налични 
след одобряването на МФР, но и на проектите от общ интерес, които да бъдат 
финансирани чрез Механизма за свързване на Европа.

Изменение 582
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, отговарящи на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС

Проекти, отговарящи на изискванията и 
условия за финансова подкрепа от ЕС

Or. en

Изменение 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
точка 2 и точка 4 от Приложение II, 
отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите 
на [Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 

заличава се
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на Механизма за свързване на Европа].

Or. en

Обосновка

Енергийните насоки следва да определят проектите от общ интерес, които да бъдат 
осъществени до 2020 г. Поради това е важно насоките да бъдат приети възможно 
най-бързо. Условията за допустимост на проекти от общ интерес за финансова 
помощ от Съюза съгласно Регламента за Механизма за свързване на Европа се 
определят в рамките на Механизма за свързване на Европа. По този начин може да се 
подобри не само съгласуваността на разпределението на средствата на ЕС, налични 
след одобряването на МФР, но и на проектите от общ интерес, които да бъдат 
финансирани чрез Механизма за свързване на Европа.

Изменение 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 2 от 
приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа 
от Съюза под формата на 
безвъзмездна помощ за проучвания и 
дейности и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите 
на [Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за 
създаването на Механизъм за 
свързване на Европа], ако се 
извършват в онези части на сектора 
на инфраструктурата за газ, към 
които се прилагат разпоредбите за 
отделяне на Директива 2009/73/ЕО 
относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ, 
включително в държавите членки, 
където в тази връзка е приложима 
дерогация.
Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
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точка 2 и точка 4 от приложение II, 
отговарят на изискванията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за проучвания и на 
финансови инструменти съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа].

Or. en

Обосновка

Изключително важно е да се приложи третият пакет за либерализиране в областта 
на енергетиката, особено по отношение на пазара на газта и да се гарантира, че 
производството на газ и дейностите по доставка са разграничени, а съществуващите 
монополни мрежи са отделени. Това може да се подпомогне от определянето на 
условието, че единствено онези проекти от общ интерес, свързани с газта, които се 
осъществяват в секторите на инфраструктурата на газ в държавите членки, където 
е приложено ефективно отделяне на собствеността, отговарят на изискванията за 
финансова помощ от Съюза.

Изменение 585
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите 
на [Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на 
Механизма за свързване на Европа].

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

Or. de
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Изменение 586
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа]. Изборът на 
финансови инструменти се определя 
от характера на проектите. Не всяка 
форма на финансиране непременно е 
приложима към всеки проект.

Or. de

Изменение 587
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят 
на изискванията за финансова подкрепа 
от ЕС под формата на безвъзмездна 
помощ за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

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

Or. en
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Изменение 588
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

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

Or. de

Изменение 589
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, точка 2 и 
точка 4 от Приложение II, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на безвъзмездна помощ 
за проучвания и на финансови 
инструменти съгласно разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа].

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

Or. en
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Изменение 590
Werner Langen

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точки 1 
и 2 от приложение II отговарят на 
условията за финансова подкрепа от 
ЕС под формата на финансови 
инструменти в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Механизма за 
свързване на Европа], ако проектът не 
е стопански жизнеспособен съгласно 
неговия бизнес план и други оценки, 
изготвени по-специално от 
потенциални инвеститори или 
кредитори.

Or. de

Изменение 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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[Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа], 
при условие че се изпълняват по 
процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните 
критерии:
а) Анализът на разходите и ползите 
на конкретния проект съгласно член 
13, параграф 4, буква а) показва 
наличието на съществени странични 
ползи (positive externalities) във връзка 
със сигурността на енергийните 
доставки, солидарността или 
новаторството; и
б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва 
да се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по 
член 14, параграф 3; и
в) За проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13, или (ако е 
проектът е освободен от 
съответните разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или в член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта.

Or. en

Обосновка

Енергийните насоки следва да определят проектите от общ интерес, които да бъдат 
осъществени до 2020 г. Поради това е важно насоките да бъдат приети възможно 
най-бързо. Условията за допустимост на проекти от общ интерес за финансова 
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помощ от Съюза съгласно Регламента за Механизма за свързване на Европа се 
определят в рамките на Механизма за свързване на Европа. По този начин може да се 
подобри не само съгласуваността на разпределението на средствата на ЕС, налични 
след одобряването на МФР, но и на проектите от общ интерес, които да бъдат 
финансирани чрез Механизма за свързване на Европа.

Изменение 592
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Изключително бързото разработване на възобновяеми енергийни източници налага 
значително увеличаване на капацитета за акумулиране. Помпено-акумулиращите 
водноелектрически централи понастоящем са технически и икономически най-
ефикасната технология за натрупване на електроенергия. Ако помпено-
акумулиращите водноелектрически централи са поставени в неблагоприятно 
положение в системите за финансова подкрепа, това може да доведе до намаляване 
на разработването на такива централи и по този начин до влошаване на сигурността 
на доставките на електроенергия. Следва да се отбележи, че бъдещото изграждане 
на помпено-акумулиращите водноелектрически централи ще изисква значително по-
високи разходи за разработване, тъй като проектите с най-голям икономически 
потенциал вече са реализирани.
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Изменение 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 и 3 от приложение II, 
отговарят на изискванията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

Or. en

Изменение 594
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 595
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 596
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 и 3 от приложение II 
(с изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

Or. en

Обосновка

Няма логична обосновка за изключване на нефтопроводите от финансовата подкрепа.

Изменение 597
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точки 2 и 3 от приложение II 
(с изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
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Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

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

Or. en

Изменение 598
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Опазването на околната среда, включително намаляването на парниковите газове, 
може да бъде една от основните обществени ползи от инфраструктурните 
инвестиции. Това следва да се вземе предвид в решенията относно финансирането и 
допустимостта по Механизма за свързване на Европа.

Изменение 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Проектът не е стопански б) Проектът не е стопански 
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жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; във всички случаи 
финансовата помощ за строителни 
работи се отпуска от Съюза 
единствено за подпомагане на 
проекти от общ интерес, които 
предоставят икономически, 
екологични и социални ползи, които 
не могат да бъдат постигнати от 
други конкурентни стопански 
проекти; и

Or. en

Изменение 600
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; във всички случаи 
финансовата помощ за строителни 
работи се отпуска от Съюза 
единствено за подпомагане на 
проекти от общ интерес, които 
предоставят икономически и/или 
социални, и/или екологични ползи, 
които не могат да бъдат постигнати 
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от други конкурентни стопански 
проекти.

Or. en

Обосновка

Всички финансови механизми за разработване на енергийни инфраструктури следва да 
са проектирани така, че да поддържат подходящ поток на частни инвестиции, без да 
нарушават конкуренцията на европейските енергийни пазари. Ако се разглежда 
възможността за дерогация от този принцип за включване на „стопански 
нежизнеспособни“ проекти в окончателния списък на проектите от общ интерес, тя 
следва да бъде ясно и строго ограничена.

Изменение 601
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; във всички случаи 
финансовата помощ за строителни 
работи се отпуска от Съюза 
единствено за подпомагане на 
проекти от общ интерес, които 
предоставят икономически и
социални ползи, които не могат да 
бъдат постигнати от други 
конкурентни стопански проекти;

Or. en

Обосновка

Всички финансови механизми за разработване на енергийни инфраструктури следва да 
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са проектирани така, че да поддържат подходящ поток на частни инвестиции, без да 
нарушават конкуренцията на европейските енергийни пазари. Ако се разглежда 
възможността за дерогация от този принцип за включване на „стопански 
нежизнеспособни“ проекти в окончателния списък на проектите от общ интерес, тя 
следва да бъде ясно и строго ограничена.

Изменение 602
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; ако няколко стопански 
нежизнеспособни проекта се 
конкурират, всички разходи и ползи за 
всеки проект следва да се сравнят и да 
се избере този, който предлага най-
доброто съотношение на разходите и 
ползите; и

Or. fr

Обосновка

Стопанската нежизнеспособност не е достатъчен критерий сам по себе си, ако не е 
придружена от гаранция, че въпросният проект е най-добрият стопански 
нежизнеспособен такъв.

Изменение 603
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори. При 
оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; когато се отпуска 
финансова помощ за проект от общ 
интерес следва да се провери дали той 
няма да има вредни последствия за 
други стопански жизнеспособни 
проекти; и

Or. en

Изменение 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) За проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13, или (ако е 
проектът е освободен от 
съответните разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или в член 17 
от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта.

в) За проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13.

Or. en
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Обосновка

Поради подобната роля на прякото финансиране от ЕС и освобождаването от 
правилата за регулиран достъп на трети страни в подпомагането на финансовата 
жизнеспособност на даден проект, решенията и по двата въпроса следва да се 
вземат на един и същи етап, за да се гарантира правилният баланс между двата 
инструмента, като се избягва нарушаването на конкуренцията между проектите.

Изменение 605
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Няма нарушаване на 
конкуренцията между проекти, 
които допринасят за изграждането 
на едни и същи приоритетни 
коридори на Съюза.

Or. en

Изменение 606
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Проектът не води до нарушаване 
на пазара като поставя в 
неблагоприятно положение други 
стопански жизнеспособни проекти.

Or. en

Обосновка

Подборът на проекти от общ интерес следва да се направи внимателно, за да не се 
нарушат пазарните условия.
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Изменение 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 1, 
буква д) и точка 4 от Приложение II 
отговарят също и на условията за 
финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на Механизма за свързване на Европа], 
ако съответните организатори на 
проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Енергийните насоки следва да определят проектите от общ интерес, които да бъдат 
осъществени до 2020 г. Поради това е важно насоките да бъдат приети възможно 
най-бързо. Условията за допустимост на проекти от общ интерес за финансова 
помощ от Съюза съгласно Регламента за Механизма за свързване на Европа се 
определят в рамките на Механизма за свързване на Европа. По този начин може да се 
подобри не само съгласуваността на разпределението на средствата на ЕС, налични 
след одобряването на МФР, но и на проектите от общ интерес, които да бъдат 
финансирани чрез Механизма за свързване на Европа.

Изменение 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от Приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

Финансовата подкрепа, която вече е 
отпусната на проект от общ 
интерес, може да не бъде отменена 
със задна дата, ако проектът загуби 
своя статут на проект от общ 
интерес. Това не засяга решения на 
Сметната палата.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че вече отпуснатата финансова подкрепа на проект от общ 
интерес (включително и инвестиционни стимули) може да не бъде отменена със задна 
дата, ако проектът загуби статута си, освен ако организаторът на проекта не е дал 
погрешна информация, за да получи статута на проект от общ интерес.

Изменение 609
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) от 
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точка 4 от Приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

приложение II отговарят също и на 
условията за финансова подкрепа от ЕС 
под формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа], ако 
съответните организатори на проекта 
могат ясно да покажат наличието на 
значителни странични ползи (positive 
externalities) от тези проекти и липсата 
на стопанска жизнеспособност.

Or. de

Изменение 610
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) от 
приложение II отговарят също и на 
условията за финансова подкрепа от ЕС 
под формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа], ако 
съответните организатори на проекта 
могат ясно да покажат наличието на 
значителни странични ползи (positive 
externalities) от тези проекти и липсата 
на стопанска жизнеспособност.

Or. en



AM\900618BG.doc 99/111 PE487.999v01-00

BG

Изменение 611
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от Приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) от 
приложение II отговарят също и на 
условията за финансова подкрепа от ЕС 
под формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи в 
съответствие с разпоредбите на 
[Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на Механизма 
за свързване на Европа], ако 
съответните организатори на проекта 
могат ясно да покажат наличието на 
значителни странични ползи (positive 
externalities) от тези проекти и липсата 
на стопанска жизнеспособност.

Or. en

Изменение 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Условията за отпускане на 
финансова помощ от Съюза за 
проекти от общ интерес ще бъдат 
разгледани според степента им на
принос към една или повече от 
съответните цели, както е посочено 
в член 1а. Приносът следва да се 
измерва според критериите за всяка 
цел, както следва:
i) Насърчаване на по-нататъшната 
интеграция на вътрешния енергиен 
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пазар и трансграничната оперативна 
съвместимост на мрежите за 
електричество и газ:
- броят на проектите, които 
ефективно свързват мрежите на 
държавите членки и премахват 
вътрешните ограничения;
- намаляването или премахването на 
енергийната изолираност на 
държавите членки;
- процентът на капацитета за 
трансграничен пренос на 
електроенергия по отношение на 
инсталирания капацитет за 
генериране на електроенергия в 
съответните държави членки; и
- процентът на върховия товар на 
двете съответни държави членки, 
обхванати от взаимни връзки за 
реверсивно подаване на газ.
ii) Увеличаване на сигурността на 
енергийните доставки на Съюза, 
измерена чрез развитието на 
издръжливостта на системата и 
надеждността на експлоатацията ѝ:
- броят на проектите и техния 
капацитет за диверсификация на 
източниците на доставки, 
доставящите партньори и 
маршрутите;
- броят на проектите, увеличаващи 
капацитета за акумулиране;
- намаляването на предвидимия брой 
на смущенията в доставките и 
тяхната продължителност;
- размерът на загубите на 
електроенергия от възобновяеми 
източници поради липса на 
трансгранични връзки, които могат 
да бъдат избегнати;
- връзките на изолираните пазари с 
по-силно диверсифицирани източници 
на доставки; или
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iii) Принос към устойчивото развитие 
и опазването на околната среда:
- пренос на електроенергия, 
генерирана от възобновяеми 
източници до големи центрове на 
потребление и обекти за акумулиране 
на енергия;
- размерът на предотвратените 
емисии на CO2 благодарение на 
изграждането на проекти по 
Механизма за свързване на Европа.

Or. en

Изменение 613
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проектите, които допринасят за 
енергийната ефективност и 
интегрирането на децентрализирани 
възобновяеми източници на 
електроенергия, получават поне две 
трети от финансовата помощ за 
проекти за енергийна 
инфраструктура.

Or. de

Изменение 614
Niki Tzavela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Подчертава необходимостта да се 
избягва нарушаването на 
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конкуренцията най-вече между 
проекти, които допринасят за 
изграждането на един и същи 
приоритетен коридор на Съюза.

Or. en

Изменение 615
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Проектите за изграждане на 
инфраструктура за електроенергия 
получават поне две трети от 
финансовата помощ за проекти за 
енергийна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Изменение 616
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
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Отделяне на финансиране за 
инфраструктура за електроенергия

1. Финансовата подкрепа за енергийна 
инфраструктура следва да бъде 
отделена. Проектите за изграждане 
на инфраструктура за 
електроенергия получават поне две 
трети от общата финансова помощ 
за проекти за енергийна 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че нуждите от финансиране за проекти за електроенергия са 
два пъти по-големи от тези за газ е необходимо тази разлика в инвестиционните 
нужди да бъде ясно отразена чрез отделянето на поне два пъти по-голяма сума за 
инфраструктура за електроенергия в сравнение с тази за газ и други възможни 
проекти за енергийна инфраструктура.

Изменение 617
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да публикува не по-
късно от 2017 г. доклад за 
изпълнението на проектите от общ 
интерес. Този доклад следва да 
съдържа оценка по следните въпроси:

1. Комисията следва всяка година да
предава на Европейския парламент и 
на Съвета на ЕС доклад, съдържащ:

Or. ro

Изменение 618
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) реалните разходи и въздействието 
в Съюза като цяло на проектите от 
общ интерес;

Or. en

Изменение 619
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г – трето тире (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определянето на най-добрите и 
иновативни практики по отношение 
на участието на заинтересованите 
страни и смекчаването на 
въздействието върху околната среда 
по време на процеса на издаване на 
разрешения и осъществяване на 
проектите;

Or. en

Изменение 620
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 2017 Комисията предава 
на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС доклад относно 
изпълнението на проектите от общ 
интерес. Този доклад следва да 
съдържа оценка по следните въпроси:
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a) напредъка в изготвянето, 
разработването и изпълнението на 
проектите от общ интерес, избрани в 
съответствие с член 3 и, където е 
целесъобразно, забавянията в 
изпълнението и други срещнати 
затруднения;
б) финансовите средства, ангажирани 
и вложени от ЕС по проекти от общ 
интерес в съответствие с 
разработките на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Механизма за 
свързване на Европа], в съпоставка с 
общата стойност на финансираните 
проекти от общ интерес;
в) изменението на степента на 
свързаност между държавите членки 
в областта на електроенергетиката 
и газовия сектор, съответстващите 
изменения в енергийните цени, 
техните причини и съответната 
цена за икономиката;
г) по отношение на издаването на 
разрешения и участието на 
обществеността:
- средната и максималната обща 
продължителност на 
разрешителните процедури за 
проекти от общ интерес, 
включително продължителността 
на всяка стъпка от разрешителните 
процедури, в съпоставка с предвидения 
времеви график за основите възлови 
моменти по член 11, параграф 3;
- степента на противопоставяне 
срещу проектите от общ интерес 
(по-специално броя на писмени 
възражения при процесите на 
обществено обсъждане и броя на 
съдебните производства);
д) относно регулаторното 
третиране:
- броя на проектите от общ интерес, 
за които има издадени разрешения за 
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трансгранично разпределение на 
разходите по член 13;
- броя и вида на проектите от общ 
интерес, на които са предоставени 
специфични стимули по член 14.

Or. ro

Изменение 621
Sabine Wils

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да създаде 
информационна платформа за 
енергийната инфраструктура 
(infrastructure transparency platform), 
която да е лесно достъпна за широката 
общественост. В тази платформа следва 
да се съдържа следната информация:

Комисията следва да създаде 
информационна интернет платформа 
за енергийната инфраструктура 
(infrastructure transparency platform) на 
официалните езици на ЕС, която да е 
лесно достъпна за широката 
общественост. В тази платформа следва 
да се съдържа следната информация:

Or. de

Изменение 622
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 623
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) редовно актуализирана 
информация относно работата на 
Групите, съставени в съответствие с 
член 3, параграф 2, включително 
документите и анализите, 
представени за разглеждане в 
Групите, без обаче да се съобщават 
търговски тайни, които могат да се 
съдържат в тях;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефективен подход към общественото участие и приемането на 
тези проекти от обществеността, следва от най-ранен етап да има прозрачност на 
процедурите по планиране на мрежите. Ако прозрачността се гарантира само на по-
късен етап, това може да се възприеме от някои като представяне пред свършен 
факт и по този начин да се компрометира общата цел на предложението.

Изменение 624
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните резултати от анализа на 
разходите и ползите, направен въз 
основа на разработената съгласно член 
12 методика за съответните проекти от 
общ интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.

в) пълните резултати от анализа на 
разходите и ползите, направен въз 
основа на разработената съгласно член 
12 методика за съответните проекти от 
общ интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.

Or. en
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Обосновка

Пълните резултати от анализа на разходите и ползите за всеки проект следва да 
бъдат лесно и изцяло достъпни за заинтересованите страни (като в същото време се 
спазва принципа на поверителност на чувствителна от търговска гледна точка 
информация). Информацията и процесът на публично оповестяване следва да 
позволят на заинтересованите страни да следят напредъка на проекта по всяко 
време.

Изменение 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните резултати от анализа на 
разходите и ползите, направен въз 
основа на разработената съгласно член 
12 методика за съответните проекти от 
общ интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.

в) пълните резултати от анализа на 
разходите и ползите, направен въз 
основа на разработената съгласно член 
12 методика за съответните проекти от 
общ интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.

Or. en

Изменение 626
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните резултати от анализа на 
разходите и ползите, направен въз 
основа на разработената съгласно член 
12 методика за съответните проекти от 
общ интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.

в) основните резултати от 
предварителния анализ на разходите и 
ползите, направен въз основа на 
разработената съгласно член 12 
методика за съответните проекти от общ 
интерес, но без да е включена 
чувствителна от търговска гледна точка 
информация.
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Or. en

Изменение 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) редовно актуализирана 
информация относно работата на 
Групите, съставени в съответствие с 
член 3, параграф 2, включително 
дневния ред и протоколите от 
заседанията, без обаче да се съобщава 
информация, която представлява 
търговска тайна;

Or. en

Изменение 628
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информация относно текущия 
списък с проекти от общ интерес, 
преглед на етапите от процеса на 
вземане на решения, както и дневния 
ред на заседанията на регионалните 
групи, заедно с последващите 
публикации на протоколите и 
изпълнените решения.

Or. en
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Изменение 629
András Gyürk

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) последващата оценка на 
въздействието, която описва 
въздействието за Съюза като цяло от 
реализираните проекти от общ 
интерес.

Or. en

Изменение 630
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Регламент (ЕО) № 713/2009 се изменя 
както следва:
Член 22, буква а) се заменя със следния 
текст:
На Агенцията се заплащат такси за 
искане на решение за освобождаване в 
съответствие с член 9, параграф 1, 
както и за всички други услуги, 
предоставени от нея в съответствие 
с [Регламента относно указания за 
трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на 
Решение № 1364/2006/ЕО].

Or. en

Обосновка

Бюджетните ограничения, пред които е изправена Агенцията за сътрудничество на 
енергийните регулатори (ACER), не следва да нарушават постигането на нейната 
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важна мисия.


