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Изменение 631
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Морска електроенергийна мрежа в 
северните морета („NSOG“): 
интегрирана морска електроенергийна 
мрежа в Северно море, Ирландско море, 
Ламанша, Балтийско море и съседните 
води, предназначена за пренос на 
електроенергия от инсталации на база 
възобновяеми енергийни източници, 
разположени в морето, до центрове за 
потребление и съхранение, както и за 
увеличаване на трансграничния обмен 
на електроенергия.

(1) Морска електроенергийна мрежа в 
северните морета („NSOG“): 
интегрирана морска електроенергийна 
мрежа в Северно море, Ирландско море, 
Ламанша, Балтийско море и съседните 
води, и свързаните с мрежата 
разработки (връзки, укрепване на 
вътрешните мрежи на сушата),
предназначена за пренос на 
електроенергия от инсталации на база 
възобновяеми енергийни източници, 
разположени в морето, до центрове за 
потребление и съхранение, както и за 
увеличаване на трансграничния обмен 
на електроенергия.

Or. en

Обосновка

Трябва да се обхванат разработките на сушата и междусистемните връзки, 
разположени под повърхността на морето.

Изменение 632
Alejo Vidal-Quadras

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и
със средиземноморски трети 
държави, по-специално за интегриране 

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона, а 
именно между Иберийския 
полуостров и Франция, с цел 
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на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

доизграждане на вътрешния пазар и
интегриране на
електропроизводството от 
възобновяеми енергийни източници, и 
със средиземноморски трети 
държави.

Or. en

Изменение 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и 
със средиземноморски трети държави, 
по-специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в 
Централна Западна и Югозападна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и 
със средиземноморски трети държави, 
по-специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Изменение 634
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и 
със средиземноморски трети държави, 
по-специално за интегриране на 

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и с
трети държави, по-специално за 
интегриране на електроенергия от 
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електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Изменение 635
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и 
със средиземноморски трети държави, 
по-специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и с
трети държави, по-специално за 
интегриране на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

Това ще позволи участието на всяка трета държава, независимо дали е 
средиземноморска държава, Швейцария или Норвегия, и по-специално в проекти за 
акумулиращи централи, които са от голямо значение и са необходими за по-добро 
интегриране на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Изменение 636
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и 
със средиземноморски трети държави, 

(2) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна 
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона и с
трети държави, по-специално за 
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по-специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници.

интегриране на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници.

Or. de

Обосновка

При сегашната формулировка, в която се споменават само средиземноморските 
държави, няма да могат да бъдат включвани други трети държави.

Изменение 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Белгия, 
Германия, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Малта, Нидерландия,
Обединеното кралство, Португалия, 
Франция;

Обхванати държави членки: Белгия, 
Германия, Ирландия, Испания, 
Люксембург, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Португалия, 
Франция.

Югозападен електропреносен под-
коридор („SWE Sub-corridor“):

Or. en

Изменение 638
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Белгия, 
Германия, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Португалия, 
Франция;

Обхванати държави членки: Австрия, 
Белгия, Германия, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Обединеното кралство, 
Португалия, Франция;

Or. en
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Изменение 639
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Белгия, 
Германия, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Португалия, 
Франция.

Обхванати държави членки: Австрия, 
Белгия, Германия, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Обединеното кралство, 
Португалия, Франция;

Or. de

Обосновка

По силата на географското си положение и участие в енергийната икономика 
Австрия играе ключова роля в потоците на електроенергия Север-Юг в Западна 
Европа, особено в триъгълника Германия-Австрия-Швейцария. Следователно Австрия 
също трябва да бъде включена като една от обхванатите държави в категорията 
връзки север-юг между електроенергийните мрежи в Западна Европа („NSI West 
Electricity“) и да бъде изрично спомената в приложение І, част 1, параграф 2.

Изменение 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 2 – параграф 2 – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Югозападен електропреносен под-
коридор (Испания, Португалия и 
Франция): повишаване на
капацитета на междусистемните 
връзки за подпомагане на 
интегрирането и използването в 
пълна степен на електроенергията 
от възобновяеми енергийни 
източници, включително на 
потенциално внасяните от Африка, и 
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Or. en

Изменение 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 2 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Централно-западен подкоридор
(Белгия, Германия, Ирландия, 
Люксембург, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Франция)

Or. en

Обосновка

Предлаганите електропреносни коридори са прекалено големи. Трябва да се определят 
подгрупи в съответствие с настоящите и текущи регионални инициативи в
електроенергийния сектор, когато проекти, които ще кандидатстват за статут на 
проекти от общ интерес, следва предварително да бъдат обсъдени. Регионалните 
инициативи в електроенергийния сектор вече имат опит и резултат с правилната
структура на управление и участие на заинтересовани страни. Следователно 
коридорите следва да бъдат възможно най-близо до вече съществуващи и успешно 
действащи структури за регионално сътрудничество.

Изменение 642
Gaston Franco

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в Западна
Европа („NSI West Electricity“): връзки 
между държавите членки от региона 
и със средиземноморски трети 
държави и съоръжения за 
акумулиране на електроенергия, по-
специално за интегриране и 
насърчаване на електропроизводството 
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от възобновяеми енергийни източници; от възобновяеми енергийни източници;

Or. fr

Изменение 643
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 644
Pavel Poc

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 645
Niki Tzavela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Промяната се предлага, за да се ограничи целта на коридора, която следва да бъде 
доизграждане на вътрешния пазар, но не единствено чрез електропроизводството от 
възобновяеми енергийни източници.

Изменение 646
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Австрия, 
България, Германия, Гърция, Италия, 
Кипър, Полша, Румъния, Словакия, 
Словения, Унгария, Чешката република;

Обхванати държави членки: Австрия, 
България, Германия, Италия, Полша, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 
Чешката република;

Or. en
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Изменение 647
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Връзки север-юг между 
електроенергийните мрежи в 
Югоизточна Европа („NSI South East 
Electricity“): връзки и вътрешни линии 
по направленията север-юг, връзки с 
държави извън Съюза за доизграждане 
на вътрешния пазар и интегриране на 
електропроизводството от 
възобновяеми енергийни източници
Обхванати държави членки: 
България, Гърция, Италия, Кипър, 
Румъния, Словения, Унгария;

Or. en

Обосновка

Приоритетните електропреносни коридори следва да съответстват на предишните 
региони. Изготвеният от NSII план за действие с предложение за проекти от общ 
интерес се състои от 9 държави членки, които са включени в изменения параграф 1, 
точка 3. Съгласно точка 3а Групата трябва да изготви свой собствен план за 
действие. Подходящо е регионите да бъдат разширени, защото би било много сложно 
да се постигне консенсус.

Изменение 648
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Връзка на изолирани островни 
електрически системи към 
континента с цел предоставяне на 
ползите от интегрирания пазар на 
електроенергия, повишаване на 
навлизането на пазара на 
възобновяемите енергийни източници 
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и допускане на преноса на енергия от
възобновяеми енергийни източници 
към континента.

Or. en

Обосновка

С оглед огромния потенциал на възобновяемите енергийни източници на гръцките 
острови, които могат да бъдат предоставени на държавите – членки на ЕС, с цел 
постигането на целите им, ние предлагаме допълнително да се разгледа следното 
допълнение към тази точка.

Изменение 649
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) План за връзки между 
електроенергийните мрежи на 
Балтийския енергиен пазар („BEMIP 
Electricity“): връзки между държавите
членки в района на Балтийско море и 
съответно укрепване на вътрешните 
електроенергийни инфраструктури, за 
да се сложи край на изолацията на 
балтийските държави и за да се насърчи 
пазарното интегриране в региона;

(4) План за връзки между 
електроенергийните мрежи на 
Балтийския енергиен пазар („BEMIP 
Electricity“): връзки между държавите
членки в района на Балтийско море и 
съответно укрепване на вътрешните 
електроенергийни инфраструктури, за 
да се сложи край на изолацията на 
балтийските държави и за да се насърчи 
пазарното интегриране и да се 
интегрира електропроизводството 
от възобновяеми енергийни 
източници в региона;

Or. en

Изменение 650
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): възможности за 
връзки за транспортиране на газ от 
север на юг в Западна Европа за 
допълнителна диверсификация на 
пътищата за доставка и увеличаване на
способността за краткосрочно подаване 
на газ.

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): газова 
инфраструктура за транспортиране на 
газ от север на юг в Западна Европа за 
допълнителна диверсификация на 
външните източници на доставка и 
пътищата за доставка, както и за 
повишаване на сигурността на 
доставките за Централна Европа 
чрез увеличаване на способността за 
краткосрочно подаване на газ и 
изграждане и оптимизиране на 
инфраструктурата на терминали за 
втечнен природен газ и хранилища на 
газ.

Or. en

Изменение 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): възможности за 
връзки за транспортиране на газ от 
север на юг в Западна Европа за 
допълнителна диверсификация на 
пътищата за доставка и увеличаване 
на способността за краткосрочно 
подаване на газ.

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): възможности за 
връзки за транспортиране на газ от 
север на юг в Западна Европа за 
преодоляване на недостига на 
преносен капацитет в така 
наречените „тесни места“ по някои 
вътрешни участъци и увеличаване на 
способността за краткосрочно подаване 
на газ, като по този начин напълно ще 
се използват възможни 
алтернативни външни източници, 
включително от Африка, и ще се 
оптимизират съществуващите 
инсталации и резервоари за втечнен 
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природен газ.

Or. en

Изменение 652
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): възможности за 
връзки за транспортиране на газ от 
север на юг в Западна Европа за 
допълнителна диверсификация на 
пътищата за доставка и увеличаване на 
способността за краткосрочно подаване 
на газ.

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): газова 
инфраструктура от север на юг в 
Западна Европа за допълнителна 
диверсификация на пътищата за 
доставка и увеличаване на способността 
за краткосрочно подаване на газ.

Or. en

Изменение 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Белгия, 
Германия, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Малта, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Португалия, 
Франция;

Обхванати държави членки: Белгия, 
Великобритания, Дания, Германия, 
Ирландия, Испания, Люксембург, 
Нидерландия, Норвегия, Португалия, 
Северна Ирландия, Франция и Швеция.
Обхванати подкоридори:

Or. en
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Изменение 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Южен коридор (Испания, 
Португалия и Франция): увеличаване 
на капацитета на междусистемните 
връзки, пълно използване на възможни 
алтернативни външни източници, 
включително от Африка, и 
оптимизиране на съществуващата 
инфраструктура, по-специално 
съществуващите инсталации и 
резервоари за втечнен природен газ;

Or. en

Изменение 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 5 – параграф 2 – буква б) (нова )

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Северозападен коридор (Белгия, 
Великобритания, Дания, Германия, 
Ирландия, Люксембург, Нидерландия, 
Северна Ирландия, Франция, Швеция 
и Норвегия (наблюдател));

Or. en

Обосновка

Предлаганите газопреносни коридори са прекалено големи и вече съществуват 
участващи заинтересовани страни. Трябва да се определят подгрупи в съответствие 
с настоящите и текущи регионални инициативи в областта на природния газ, когато 
предварително трябва да се вземе решение за проекти, които ще кандидатстват за 
статут на проекти от общ интерес. Регионалните инициативи в областта на 
природния газ вече имат опит и резултат с правилната структура на управление и 
участие на заинтересовани страни. Следователно коридорите следва да бъдат 
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възможно най-близо до вече съществуващи и успешно действащи структури за 
регионално сътрудничество.

Изменение 656
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 
море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): енергийна инфраструктура
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море, Черно 
море и източния средиземноморски 
басейн, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Or. en

Обосновка

Промените се предлагат, за да се обърне повече внимание на целта на коридора, т.е. 
диверсификация, както и с цел включване на източния средиземноморски басейн във 
връзка с факта, че това засяга две държави членки, които вече са във въпросния 
списък.

Изменение 657
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки 
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки и 
инфраструктура между района на 
Балтийско море, Адриатическо и 
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море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Егейско море и Черно море, 
включително терминали и хранилища 
за втечнен природен газ и сгъстен 
природен газ (ВПГ/СПГ), по-специално 
за повишаване на диверсификацията и 
сигурността на доставките на газ;

Or. en

Изменение 658
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки 
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 
море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови 
инфраструктури и връзки между 
района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 
море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Or. en

Изменение 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки 
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): инфраструктура от 
регионални газови връзки между района 
на Балтийско море, Адриатическо и 
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море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Егейско море и Черно море, по-
специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Or. en

Изменение 660
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионални газови връзки
между района на Балтийско море, 
Адриатическо и Егейско море и Черно 
море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

(6) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Централна 
Източна и Югоизточна Европа („NSI 
East Gas“): регионална газова
инфраструктура между района на 
Балтийско море, Адриатическо и 
Егейско море и Черно море, по-
специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките на газ;

Or. en

Изменение 661
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза за повишаване на 
диверсификацията на доставките на газ.

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
инфраструктура за транспортиране и 
съхранение на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза, включително терминали за 
втечнен природен газ и сгъстен 
природен газ (ВПГ/СПГ), за 
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повишаване на диверсификацията и 
сигурността на доставките на газ.

Or. en

Изменение 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза за повишаване на 
диверсификацията на доставките на 
газ.

(7) Южен газов коридор („SGC“): газова 
инфраструктура за повишаване на 
диверсификацията на доставките на 
газ от Каспийския басейн, Централна 
Азия, Близкия изток и източния 
средиземноморски басейн до Съюза.

Or. en

Изменение 663
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза за повишаване на 
диверсификацията на доставките на 
газ.

(7) Южен газов коридор („SGC“): газова 
инфраструктура за повишаване на 
диверсификацията на доставките на 
газ от Каспийския басейн, Централна 
Азия, Близкия изток и източния 
средиземноморски басейн до Съюза.

Or. en
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Изменение 664
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза за повишаване на
диверсификацията на доставките на газ.

(7) Южен газов коридор („SGC“): 
транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток 
и източния средиземноморски басейн до 
Съюза за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките и маршрутите на газ.

Or. en

Изменение 665
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) План за връзки между 
газопреносните мрежи на Балтийския 
енергиен пазар („BEMIP Gas“): 
инфраструктура за премахване на 
изолацията на трите балтийски държави 
и Финландия, както и на тяхната
зависимост от един единствен 
доставчик и за увеличаване на 
диверсификацията на доставките в 
района на Балтийско море;

(8) План за връзки между 
газопреносните мрежи на Балтийския 
енергиен пазар („BEMIP Gas“): газова 
инфраструктура между държавите
членки в района на Балтийско море и 
съответно укрепване на вътрешните 
газови инфраструктури за премахване 
на изолацията на трите балтийски 
държави и Финландия, както и на 
тяхната зависимост от един единствен 
доставчик, за увеличаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките в района на Балтийско море

Or. en

Изменение 666
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Приложение I – част 2 – точка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) План за връзки между 
газопреносните мрежи на Балтийския 
енергиен пазар („BEMIP Gas“): 
инфраструктура за премахване на 
изолацията на трите балтийски държави 
и Финландия, както и на тяхната 
зависимост от един единствен 
доставчик и за увеличаване на 
диверсификацията на доставките в 
района на Балтийско море;

(8) План за връзки между 
газопреносните мрежи на Балтийския 
енергиен пазар („BEMIP Gas“): 
инфраструктура за премахване на 
изолацията на трите балтийски държави 
и Финландия, както и на тяхната 
зависимост от един единствен 
доставчик и за увеличаване на 
диверсификацията и сигурността на 
доставките и маршрутите на газ в 
района на Балтийско море;

Or. en

Изменение 667
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение I – част 3 – точка 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Връзки за доставка на нефт в 
Централна Източна Европа („OSC“): 
оперативна съвместимост на 
нефтопроводната мрежа в Централна 
Източна Европа за повишаване 
сигурността на доставките и намаляване 
на рисковете за околната среда.

(9) Връзки за доставка на нефт в 
Централна, Източна и Югоизточна 
Европа („OSC“): оперативна 
съвместимост на нефтопроводната 
мрежа в Централна Източна Европа за 
повишаване сигурността на доставките 
и намаляване на рисковете за околната 
среда.

Or. ro

Изменение 668
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение I – част 3 – точка 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Връзки за доставка на нефт в 
Централна Източна Европа („OSC“): 
оперативна съвместимост на 
нефтопроводната мрежа в Централна 
Източна Европа за повишаване 
сигурността на доставките и намаляване 
на рисковете за околната среда.

(9) Коридори за диверсифициране на 
доставката на нефт в Централна 
Източна Европа („OSC“): оперативна 
съвместимост на нефтопроводната 
мрежа в Централна Източна Европа за 
повишаване сигурността на доставките 
и намаляване на рисковете за околната 
среда.

Or. en

Изменение 669
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение I – част 3 – точка 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати държави членки: Австрия, 
Германия, Полша, Словакия, Унгария, 
Чешката Република.

Обхванати държави членки: Австрия, 
Германия, Полша, Румъния, Словакия, 
Унгария, Чешката Република.

Or. ro

Изменение 670
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната мрежа, по-

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната и 
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специално за генериране на големи 
количества електроенергия от 
възобновяеми източници или 
децентрализирани енергийни източници 
и реакция в електропотреблението на 
консуматорите;

газоснабдителната мрежа, по-
специално за генериране на големи 
количества електроенергия и газ от 
възобновяеми източници или 
децентрализирани енергийни източници 
и реакция в електропотреблението на 
консуматорите;

Or. fr

Изменение 671
Rachida Dati

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната мрежа, по-
специално за генериране на големи 
количества електроенергия от 
възобновяеми източници или 
децентрализирани енергийни източници 
и реакция в електропотреблението на 
консуматорите;

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната и 
газоснабдителната мрежа, по-
специално за генериране на големи 
количества електроенергия и газ от 
възобновяеми източници или 
децентрализирани енергийни източници 
и реакция в електропотреблението на 
консуматорите;

Or. fr

Обосновка

Включването на интелигентни газови мрежи ще създаде реална добавена стойност за 
европейската енергийна мрежа, по-специално предвид тяхната гъвкавост и обхвата, 
който предлагат за включване на възобновяеми енергийни източници.

Изменение 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната мрежа, по-
специално за генериране на големи 
количества електроенергия от 
възобновяеми източници или 
децентрализирани енергийни източници 
и реакция в електропотреблението на 
консуматорите.

(10) Внедряване на интелигентни 
електроенергийни мрежи: възприемане 
на технологии за интелигентни 
електроенергийни мрежи в целия Съюз 
с цел ефективно интегриране на 
поведението и действията на всички 
потребители, свързани към 
електроснабдителната мрежа, по-
специално за генериране на 
електроенергия от възобновяеми 
източници или децентрализирани 
енергийни източници и реакция в 
електропотреблението на 
консуматорите.

Or. nl

Изменение 673
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обхванати държави членки: всички;

Or. de

Изменение 674
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Магистрални електропроводи: 
изграждане до 2020 г. на първоначални 
магистрални електропроводи, с оглед на 
последващо изграждане на система от 
магистрални електропроводи в целия 
ЕС, която е в състояние да:
- поема постоянно нарастващо 
производство на допълнителна 
вятърна електроенергия в и край 
Северно и Балтийско море и 
увеличаване на производството от 
възобновяеми източници в Източна и 
Южна Европа;

- свърже тези нови центрове на 
производство с основните мощности 
акумулиране на енергия в северните 
страни и Алпите и с големи центрове 
на електропотребление в Централна 
Европа, както и
- се справи с все по-гъвкавото и 
децентрализирано търсене и 
предлагане на електроенергия;

Or. en

Изменение 675
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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внедряването на улавянето и 
съхраняването на въглероден двуокис.
Обхванати държави членки: всички.

Or. en

Изменение 676
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обхванати държави членки: всички.

Or. de

Изменение 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Обхванати държави членки: всички.

Or. nl

Обосновка

Тъй като икономическата и стопанската жизнеспособност на улавянето и 
съхранението на СО2 все още не е доказана и не се очаква технологията да бъде 
въведена с търговска цел преди 2020 г., в настоящия регламент не бива да се 
предвижда финансова помощ за тази цел. Финансова помощ за научни изследвания на 
потенциала на улавянето и съхранението на СО2 вече е осигурена чрез други 
европейски канали.

Изменение 678
Bernd Lange

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо и
подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо;

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо,
подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо, и електропроводи за средно 
и ниско напрежение за напрежение 
поне 10kV, свързани с горните;

Or. de

Изменение 679
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо и 

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо и 



PE488.000v01-00 28/134 AM\900619BG.doc

BG

подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо;

подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо; включително 
електропроводи за средно и ниско 
напрежение за напрежение 10kV или 
по-високо, свързани с 
гореспоменатите електропроводи.

Or. en

Обосновка

Преносът и разпределението са тясно свързани и не бива да се разглеждат 
поотделно, когато се планира проект от общ интерес. Следователно 
разпределителните електропроводи, свързани с преносните, които са признати за 
„проекти от общ интерес”, следва също да бъдат взети предвид при разглеждането 
на проекти за енергийна инфраструктура, които отговарят на условията. Това е 
особено важно при изграждането на магистрални електропроводи за пренос на 
електроенергия от големи проекти за електроенергия от възобновяеми източници до 
консуматорите, тъй като трябва да бъдат построени „изходи” към 
разпределителната мрежа, за да бъде постигната целта.

Изменение 680
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо и 
подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо;

a) въздушни електропроводи за високо 
напрежение, ако са проектирани за 
напрежение 220 kV или по-високо и 
подземни и подводни кабели, ако са 
проектирани за напрежение 150 kV или 
по-високо, включително 
електропроводи за средно и ниско 
напрежение за напрежение 10kV или 
по-високо, които са свързани с тези 
въздушни електропроводи или кабели 
за високо напрежение;

Or. nl
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Изменение 681
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съоръжения за акумулиране на 
електроенергия, използвани за 
натрупване на електроенергия за 
постоянно или временно в надземна или 
подземна инфраструктура или геоложки 
обекти, при условие, че те са директно 
свързани към електропроводи за 
високо напрежение, проектирани за 
напрежение 110 kV или по-високо;

в) съоръжения за акумулиране на 
електроенергия, използвани за 
натрупване на електроенергия за 
постоянно или временно в надземна или 
подземна инфраструктура или геоложки 
обекти;

Or. nl

Изменение 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съоръжения за акумулиране на 
електроенергия, използвани за 
натрупване на електроенергия за 
постоянно или временно в надземна или 
подземна инфраструктура или геоложки 
обекти, при условие, че те са директно 
свързани към електропроводи за 
високо напрежение, проектирани за 
напрежение 110 kV или по-високо;

в) съоръжения за акумулиране на 
електроенергия, използвани за 
натрупване на електроенергия за 
постоянно или временно в надземна или 
подземна инфраструктура или геоложки 
обекти;

Or. en

Обосновка

Операторите на разпределителни системи също трябва да бъдат подпомогнати в 
контекста на внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи. Следователно 
обхватът на интелигентните електроенергийни мрежи трябва да бъде разширен и да 
обхване мрежите за ниско напрежение, където понастоящем могат да бъдат 
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постигнати най-големи ползи от интелигентните електроенергийни мрежи и където 
се свързва най-голям брой на потребители с малки съоръжения за производство на 
електроенергия. Освен това операторите на разпределителни системи играят важна 
роля за интегрирането на електроенергията, произведена от възобновяеми 
източници.

Изменение 683
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и 
за средно напрежение (разпределение), 
чиято цел е двупосочна цифрова 
комуникация, реалновременни или 
близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

д) всякакво оборудване или инсталация, 
свързани с интелигентни 
електроенергийни мрежи, за всички 
напрежения, чиято цел е двупосочна 
цифрова комуникация, реалновременни 
или близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

Or. en

Изменение 684
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така 
и за средно напрежение 
(разпределение), чиято цел е 
двупосочна цифрова комуникация, 
реалновременни или близки до 
реалновременните, интерактивно и 
интелигентно следене и управление на 
производството на електроенергия, 
преноса, разпределението и 
потреблението в рамките на дадена 
електроенергийна мрежа с оглед на 
разработването на мрежа, ефективно 
интегрираща поведението и действията 
на всички свързани с нея мрежови 
потребители — производители, 
консуматори на енергия и тези, които са 
и двете — за да се гарантира 
икономически ефективна, устойчиво 
развита електроенергийна система с 
ниски загуби и високо качество и 
сигурност на електроснабдяването и 
безопасността;

д) всякакво оборудване или инсталация, 
свързани с интелигентни 
електроенергийни мрежи, чиято цел е 
двупосочна цифрова комуникация, 
реалновременни или близки до 
реалновременните, интерактивно и 
интелигентно следене и управление на 
производството на електроенергия, 
преноса, разпределението и 
потреблението в рамките на дадена 
електроенергийна мрежа с оглед на 
разработването на мрежа, ефективно 
интегрираща поведението и действията 
на всички свързани с нея мрежови 
потребители — производители, 
консуматори на енергия и тези, които са 
и двете — за да се гарантира 
икономически ефективна, устойчиво 
развита електроенергийна система с 
ниски загуби и високо качество и 
сигурност на електроснабдяването и 
безопасността;

Or. de

Изменение 685
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно напрежение (разпределение), 
чиято цел е двупосочна цифрова 
комуникация, реалновременни или 
близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
разпределение, чиято цел е двупосочна 
цифрова комуникация, реалновременни
или близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
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управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

Or. nl

Изменение 686
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно напрежение (разпределение), 
чиято цел е двупосочна цифрова 
комуникация, реалновременни или 
близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно и ниско напрежение 
(разпределение), чиято цел е двупосочна 
цифрова комуникация, реалновременни 
или близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
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качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

Or. en

Обосновка

Критериите за подбор на проекти за интелигентни електроенергийни мрежи трябва 
да бъдат определени по недискриминационен начин.

Изменение 687
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно напрежение (разпределение), 
чиято цел е двупосочна цифрова 
комуникация, реалновременни или 
близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно и ниско напрежение 
(разпределение), чиято цел е двупосочна 
цифрова комуникация, реалновременни 
или близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

Or. en
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Изменение 688
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно напрежение (разпределение), 
чиято цел е двупосочна цифрова 
комуникация, реалновременни или 
близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

д) всякакво оборудване или инсталация, 
както за напрежения на пренос, така и за 
средно и ниско напрежение 
(разпределение), чиято цел е двупосочна 
цифрова комуникация, реалновременни 
или близки до реалновременните, 
интерактивно и интелигентно следене и 
управление на производството на 
електроенергия, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена електроенергийна 
мрежа с оглед на разработването на 
мрежа, ефективно интегрираща 
поведението и действията на всички 
свързани с нея мрежови потребители —
производители, консуматори на енергия 
и тези, които са и двете — за да се 
гарантира икономически ефективна, 
устойчиво развита електроенергийна 
система с ниски загуби и високо 
качество и сигурност на 
електроснабдяването и безопасността;

Or. fr

Изменение 689
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) инфраструктура, свързана с 
доставка на електроенергия за 
електрически и хибридни превозни 
средства;
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Or. ro

Изменение 690
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) пристанищни съоръжения за 
доставка на произведена на сушата 
електроенергия за плавателни съдове 
на док, вместо такава, произведена на 
борда чрез използване на собствените 
им двигатели;

Or. ro

Изменение 691
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съоръжения за приемане, съхраняване 
и регазификация или понижаване на 
налягането на втечнен природен газ 
(ВПГ) или сгъстен природен газ (СПГ);

в) съоръжения за приемане, 
съхраняване, транспортиране и 
регазификация или понижаване на 
налягането на втечнен природен газ 
(ВПГ) или сгъстен природен газ (СПГ);

Or. en

Изменение 692
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква гa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) всякакво оборудване или 
инсталация, както за напрежения на 
пренос, така и за средно напрежение 
(разпределение), чиято цел е 
двупосочна цифрова комуникация, 
реалновременни или близки до 
реалновременните, интерактивно и 
интелигентно следене и управление 
на производството на газ, преноса, 
разпределението и потреблението в 
рамките на дадена мрежа с оглед на 
разработването на мрежа, ефективно 
интегрираща поведението и 
действията на всички свързани с нея 
мрежови потребители —
производители, консуматори и тези, 
които са и двете — за да се гарантира 
икономически ефективна, устойчиво 
развита газова система с ниски загуби 
и високо качество и сигурност на 
снабдяването и безопасността;

Or. fr

Обосновка

Интелигентните газови мрежи също следва да бъдат подпомагани, тъй като дават 
възможност за интегриране на възобновяеми енергийни източници и подобряват 
гъвкавостта и ефективността на мрежата.

Изменение 693
Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) относно нефта: заличава се
a) нефтопроводи, използвани за 
транспортиране на суров нефт;
б) помпени станции и 
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нефтохранилища, необходими за 
експлоатацията на нефтопроводи за 
суров нефт;
в) всички съоръжения или 
инсталации, които са от основно 
значение за правилната работа на 
системата, включително системите 
за защита, следене и управление, 
както и съоръженията за реверсивно 
подаване;

Or. en

Изменение 694
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нефтопроводи, използвани за 
транспортиране на суров нефт;

a) нефтопроводи, използвани за 
транспортиране на суров нефт до 
рафинерии;

Or. en

Изменение 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Нуждите от инвестиции за газова и електроенергийна инфраструктура са огромни 
до 2020 г. и след това, и следователно не обосновават отделно разпределение на
безвъзмездни помощи за инфраструктура за улавяне, съхранение и транспортиране на 
СО2 в рамките на настоящия регламент. Регламентът трябва да остане целеви, за да 
се постигнат резултати в ключовите области – електроенергия и газ.

Изменение 696
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 697
Sabine Wils
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Предложение за регламент
Приложение II – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Предложение за регламент
Приложение II – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. nl

Обосновка

Тъй като икономическата и стопанската жизнеспособност на улавянето и 
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съхранението на СО2 все още не е доказана и не се очаква технологията да бъде 
въведена с търговска цел преди 2020 г., в настоящия регламент не бива да се 
предвижда финансова помощ за тази цел. Финансова помощ за научни изследвания на 
потенциала на улавянето и съхранението на СО2 вече е осигурена чрез други 
европейски канали.

Изменение 699
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съоръжения за втечняване и
междинно съхраняване на въглероден 
двуокис с оглед на последващото му 
транспортиране. Това не включва 
инфраструктура в рамките на 
геоложка формация, използвана за 
постоянно геоложко съхраняване на 
въглероден двуокис съгласно 
Директива 2009/31/ЕО и съответните 
наземни съоръжения и съоръжения за 
инжектиране.

б) съоръжения за втечняване и 
съхраняване на въглероден двуокис с 
оглед на последващото му 
транспортиране.

Or. en

Изменение 700
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За електроенергийните проекти, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 

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

задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
които са представили проект, 
потенциално отговарящ на 
изискванията за подбор, както и 
Комисията, Агенцията и ENTSO за 
електроенергия. Други заинтересовани 
страни, включително организации, 
представляващи съответните 
производители и потребители и 
екологични организации, получават 
статут на наблюдатели и могат да 
присъстват на заседанията на 
регионалните групи, с цел постигане 
на по-широко социално приемане на 
процеса на подбор на проекти от общ 
интерес и последващото изпълнение 
на проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 701
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

проекти и заинтересовани страни на 
регионално равнище, включително 
производители и оператори на 
разпределителни системи, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия, .

Or. en

Обосновка

Пълното членство в регионалните групи за съответните заинтересовани страни е 
важен фактор за успех на проекта, тъй като им позволява да участват в целия 
процес още от началото, улеснявайки етапа на оценка на риска.

Изменение 702
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Пълното членство в регионалните групи за съответните заинтересовани страни е 
важен фактор за успех на проектите: от една страна им позволява да участват в 
целия процес още от началото, улеснявайки етапа на оценка на риска; от друга 
страна осигурява достъп на членовете на регионалните групи до техните опит и 
знания и обратна информация за опита с подобни проекти (при спазване на 
поверителност на информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка).

Изменение 703
Algirdas Saudargas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet
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Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 705
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

от съответните приоритети, определени 
в приложение I, както и Комисията, 
Агенцията и ENTSO за електроенергия.

Or. fr

Изменение 706
Algirdas Saudargas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Участието на националните 
регулаторни органи и Агенцията в 
регионалните групи не застрашава 
изпълнението на техните цели и 
задължения съгласно настоящия 
регламент или съгласно членове 36 и 
37 от Директива 2009/72/ЕО и членове 
40 и 41 от Директива 2009/73 /ЕО или 
съгласно Регламент (ЕО) № 713/2009.

Or. en
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Изменение 707
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Същата обосновка като за приложение III, точка 1.

Изменение 708
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 2 от приложение ІІ, всяка Група се 

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

състои от представители на държавите
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 
член 7 от Директива 2009/73/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за газ и съответните заинтересовани 
страни на регионално равнище, 
включително производители, 
оператори на разпределителни 
системи и потребители.

Or. en

Обосновка

Пълното членство в регионалните групи за съответните заинтересовани страни е 
важен фактор за успех на проектите: от една страна им позволява да участват в 
целия процес още от началото, улеснявайки етапа на оценка на риска; от друга 
страна осигурява достъп на членовете на регионалните групи до техните опит и 
знания и обратна информация за опита с подобни проекти (при спазване на 
поверителност на информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка).

Изменение 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 2 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите
членки, националните регулаторни 
органи и операторите на преносни 
системи, в изпълнение на тяхното 
задължение да си сътрудничат на 
регионално равнище в съответствие с 

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

регионално равнище в съответствие с 
член 7 от Директива 2009/73/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 715/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за газ.

Or. en

Изменение 710
Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 711
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите за транспортиране на нефт 
и въглероден двуокис, които попадат в 
категориите, посочени в точки 3 и 4 от 
приложение II, всяка група се състои от 
представители на държавите членки, 

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

проекта, имащи отношение към 
съответните приоритети, посочени в 
приложение 1, и Комисията.

Or. de

Изменение 712
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 713
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Пълното членство в регионалните групи за съответните заинтересовани страни е 
важен фактор за успех на проектите: от една страна им позволява да участват в 
целия процес още от началото, улеснявайки етапа на оценка на риска; от друга 
страна осигурява достъп на членовете на регионалните групи до техните опит и 
знания и обратна информация за опита с подобни проекти (при спазване на 
поверителност на информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка).

Изменение 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 715
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 1 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторите на проекта и 
Агенцията, ползвайки правата на 
членство в Групата, нямат право да 
гласуват и могат да присъстват само 
на окончателното приемане на 
проектосписъка за представяне 
съгласно член 3, параграф 4 като 
наблюдатели.

Or. en

Изменение 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Създават се под-регионални групи 
в съответствие с под-категориите на 
коридорите, определени съгласно 
точка 5 от приложение I. Всяка под-
регионална група е подчинена на вече 
съществуващите регионални 
инициативи за електроенергия и 
природен газ.

Or. en

Обосновка

Организаторите на проект, различни от операторите на преносни и разпределителни 
системи, не трябва да участват в процесите, в които участват регионалните групи, 
тъй като са пристрастни към своите потенциални проекти. Освен това броят на 
участниците би могъл значително да се увеличи, което би се отразило на 
ефективността и ефикасността на работата на регионалните групи.

Изменение 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всяка Група организира работното 
си натоварване в съответствие с 
регионалните усилия за сътрудничество 
съгласно член 6 от Директива 
2009/72/ЕО, член 7 от Директива 
2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 и други съществуващи 
структури за регионално 
сътрудничество.

(2) Всяка Група организира работното 
си натоварване в съответствие с 
регионалните усилия за сътрудничество 
съгласно член 6 от Директива 
2009/72/ЕО, член 7 от Директива 
2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 и други съществуващи 
структури за регионално 
сътрудничество, като текущите 
регионални инициативи за 
електроенергия и природен газ.

Or. en

Изменение 718
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всяка Група организира работното 
си натоварване в съответствие с 
регионалните усилия за сътрудничество 
съгласно член 6 от Директива 
2009/72/ЕО, член 7 от Директива 
2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 и други съществуващи 
структури за регионално 
сътрудничество.

(2) Всяка Група организира работното 
си натоварване в съответствие с 
регионалните усилия за сътрудничество 
съгласно член 6 от Директива 
2009/72/ЕО, член 7 от Директива 
2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 715/2009 и други съществуващи 
структури за регионално 
сътрудничество, като текущите 
регионални инициативи за 
електроенергия и природен газ.

Or. en

Обосновка

Регионалното сътрудничество следва да е хармонизирано с текущите регионални 
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инициативи за електроенергия и природен газ.

Изменение 719
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Всяка Група може да покани, с 
оглед изпълнението на съответния 
приоритет, определен в приложение І, 
представители на националните 
администрации, на регулаторните 
органи, организатори на проекти, които 
потенциално отговарят на 
изискванията за подбор като проекти 
от общ интерес, и оператори на 
преносни системи от държави 
кандидатки за членство в ЕС и 
потенциални държави кандидатки, 
държавите членки на Европейското 
икономическо пространство и на 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, представители на 
институциите и органите на 
Енергийната общност, държавите, 
обхванати от Европейската политика за 
добросъседство, както и държави, с 
които Съюзът е установил конкретно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката. Решението за поканване 
на представители на трети държави 
се основава на консенсус.

Or. en

Изменение 720
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Пълното членство в регионалните групи за съответните заинтересовани страни е 
важен фактор за успех на проектите: от една страна им позволява да участват в 
целия процес още от началото, улеснявайки етапа на оценка на риска; от друга 
страна осигурява достъп на членовете на регионалните групи до техните опит и 
знания и обратна информация за опита с подобни проекти (при спазване на 
поверителност на информацията, която е чувствителна от търговска гледна точка).

Изменение 721
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всяка Група провежда консултации с 
организациите, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
включително с производители, 
оператори на разпределителни системи, 
доставчици, потребители и, за 
задачите, посочени в параграф 2 от 
член 5, с организации за опазване на 

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

консултации, когато това е необходимо 
за изпълнението на нейните задачи.

Or. en

Изменение 722
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В процеса на вземане на решение 
относно списъка на проектите от 
общ интерес всяка регионална група се 
стреми да постигне консенсус между 
държавите членки, пряко ангажирани 
в проектите.

Or. en

Изменение 723
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Всяка Група публикува дневния 
ред и протоколите на своите 
заседания на информационната
платформа за енергийната 
инфраструктура, посочена в член 17 
от настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

За целите на прозрачността и по-широко обществено приемане на процеса на подбор 
на проекти от общ интерес и последващото им изпълнение е важно обществеността 
и други заинтересовани страни да разбират кога регионалната група ще вземе 
решение, какво ще бъде то и какви са съответните резултати.

Изменение 724
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Държавите членки, които не 
участват в разглеждан проект, няма 
да имат право да блокират 
включването му в списъка на 
проектите от общ интерес.

Or. en

Изменение 725
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Всяка Група публикува своите 
вътрешни правила и актуален списък 
на членовете и осигурява лесен 
достъп до тях по всяко време. Всяка 
Група също така редовно публикува 
актуализирана информация за 
напредъка на своята работа, както и 
своите окончателни заключения и 
решения, и осигурява лесен достъп до 
тях.

Or. en
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Изменение 726
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a). Всяка Група публикува своите 
вътрешни правила и актуален списък 
на членовете и осигурява лесен 
достъп до тях по всяко време. Всяка 
Група също така редовно публикува 
актуализирана информация за 
напредъка на своята работа, както и 
своите окончателни заключения и 
решения, и осигурява лесен достъп до 
тях.

Or. en

Обосновка

Правилата за работа на регионалните групи трябва да са ясни, точни и обществено 
достъпни, за да се гарантира спазването на прозрачен надлежен процес. Поради 
същата причина информация за работата на регионалните групи трябва да е лесно и 
обществено достъпна: всички заинтересовани страни трябва да могат по всяко време 
да се информират за изпълнението на даден проект. От практическа гледна точка, за 
да се запази поверителността на чувствителна от търговска гледна точка 
информация и за решаване на проблеми с потенциален конфликт на интереси, 
изглежда много препоръчително създаването на подгрупа с цел запазването на 
поверителност.

Изменение 727
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение III – част 1– точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Всяка Група публикува своите 
вътрешни правила и актуален списък 
на членовете и осигурява лесен 
достъп до тях по всяко време. Всяка 
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Група също така редовно публикува 
актуализирана информация за 
напредъка на своята работа, както и 
своите окончателни заключения и 
решения, и осигурява лесен достъп до 
тях.

Or. en

Обосновка

Правилата за работа на регионалните групи трябва да са ясни, точни и обществено 
достъпни, за да се гарантира спазването на прозрачен надлежен процес. Поради 
същата причина информация за работата на регионалните групи трябва да е лесно и 
обществено достъпна: всички заинтересовани страни трябва да могат по всяко време 
да се информират за изпълнението на даден проект.

Изменение 728
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение 
на приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в 
приложение I, изпълнението на 
съответните критерии, дефинирани 
в член 6, и всяка друга информация, 
имаща отношение към оценката на 
проекта.

(1) Комисията, като председател на 
регионалните групи, отправя покана 
за предложения за статут на проект 
от общ интерес към организаторите 
на проекти да предложат своите 
проекти, които да бъдат установени 
като проекти от общ интерес.

Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до съответната Група, 
посочена в поканата за предложения, 
включително отделен анализ на 
разходите и ползите, свързан с 
проекта в съответствие с член 12, 
параграф 6.
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Or. en

Изменение 729
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на 
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 
приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в 
приложение I, изпълнението на 
съответните критерии, дефинирани в 
член 6, и всяка друга информация, 
имаща отношение към оценката на 
проекта.

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на 
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 
приноса за осъществяването на целите 
на приоритетните коридори и 
тематични области на енергийната 
инфраструктура, определени в 
приложение I, оценка на изпълнението 
на съответните критерии, дефинирани в 
член 4, и всяка друга информация, 
имаща отношение към оценката на 
проекта. Организаторите на проекти 
представят анализ на разходите и 
ползите, изготвен конкретно за 
дадения проект в съответствие с 
методиката в член 12.

Or. en

Изменение 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на 
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на 
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 
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приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в приложение 
I, изпълнението на съответните 
критерии, дефинирани в член 6, и всяка 
друга информация, имаща отношение 
към оценката на проекта.

приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в приложение 
I, изпълнението на съответните 
критерии, дефинирани в член 4, и всяка 
друга информация, имаща отношение 
към оценката на проекта.
Организаторите на проекти 
представят анализ на разходите и 
ползите, изготвен конкретно за 
дадения проект в съответствие с 
методиката в член 12.

Or. en

Изменение 731
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 
приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в приложение 
I, изпълнението на съответните 
критерии, дефинирани в член 6, и всяка 
друга информация, имаща отношение 
към оценката на проекта.

(1) Всеки организатор на проект подава 
заявление за избиране като проект от 
общ интерес до членовете на 
съответната Група, включително оценка 
на своя(ите) проект(и) по отношение на 
приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в приложение 
I, изпълнението на съответните 
критерии, дефинирани в член 4, и всяка 
друга информация, имаща отношение 
към оценката на проекта.

Or. en

Обосновка

Грешка в текста.

Изменение 732
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Всеки потенциален организатор 
на проект може да представи на 
съответната регионална група оценка 
на своя проект по отношение на 
приноса за осъществяването на 
приоритетите, определени в 
приложение I, и изпълнението на 
съответните критерии, дефинирани 
в член 4, приложение ІІ и приложение 
ІІІ. В срок от 6 месеца съответната 
регионална група трябва да представи 
мотивирано становище относно 
квалифицирането на проектите като 
проект от общ интерес.

Or. en

Обосновка

Всички възможни проекти, които отговарят на критериите за проект от общ 
интерес, следва да се вземат предвид.

Изменение 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Предложените електроенергийни 
проекти за пренос, които попадат в 
категориите, определени в точка 1, 
букви а)—б) от приложение II,
трябва да се подложат на по-
задълбочен надзор и разглеждане от 
съответните групи, ако се предлагат 
от съответни заинтересовани 
страни и ако като минимум покриват 
критериите, посочени в член 4, точка 
1, член 4, точка 2, буква а) и 
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приложение ІІ, точка 1.

Or. en

Изменение 734
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) За проектите, които попадат в 
категориите, определени в точки 1 и 
2 от приложение II, националните 
регулаторни органи гарантират 
последователното прилагане на 
критериите за оценка и на анализа на 
разходите и ползите, като предложи 
корекции, където е необходимо

Or. en

Обосновка

Регламентът вече предвижда последователност, която се прилага в регионалната 
група. Не трябва да се включват допълнителни или двойни нива на оценка.

Изменение 735
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всички получатели са длъжни да 
спазват поверителност на 
чувствителната от търговска гледна 
точка информация.

(2) Насоките отчитат възможен 
конфликт на интереси в рамките на 
групите и предвиждат създаването 
на подгрупи, когато е необходимо.

Or. en
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Обосновка

Правилата за работа на регионалните групи трябва да са ясни, точни и обществено 
достъпни, за да се гарантира спазването на прозрачен надлежен процес. Поради 
същата причина информация за работата на регионалните групи трябва да е лесно и 
обществено достъпна: всички заинтересовани страни трябва да могат по всяко време 
да се информират за изпълнението на даден проект. От практическа гледна точка, за 
да се запази поверителността на чувствителна от търговска гледна точка 
информация и за решаване на проблеми с потенциален конфликт на интереси, 
изглежда много препоръчително създаването на подгрупа с цел запазването на 
поверителност.

Изменение 736
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Десетгодишният план за развитие на енергийните мрежи трябва да е отворен и 
гъвкав, за да включва проекти от общ интерес, предложени от регионалните групи.

Изменение 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Предложените електроенергийни 
проекти за пренос, които попадат в 
категориите, определени в точка 1, 
букви а), б) и г) от приложение II, 
следва да станат неразделна част от
съответните регионални планове за 
инвестиции съгласно член 12 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009 и от
десетгодишния план за развитие на 
електроенергетиката, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

Or. en

Обосновка

Допустимостта на ПОИ не трябва да се ограничава до проекти, включени в 
десетгодишния план за развитие на електроенергетиката. Следва да се търси 
съответствие с член 3, параграф 7 и тълкуването на член 3, параграф 7 следва да има 
предимство, затова след получаването на статут на ПОИ, ПОИ следва да се включат 
в десетгодишния план за развитие на електроенергетиката и в регионалните планове.

Изменение 738
Jens Rohde

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Предложените електроенергийни 
проекти за пренос и акумулиране, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а) — г) от приложение II, 
следва да се включат в съответните 
регионални планове за инвестиции 
съгласно член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и в десетгодишния план за 
развитие на електроенергетиката, 
разработен от ЕМОПС за 
електроенергия съгласно член 8 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009.
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Or. da

Обосновка

Проектите за включване в списъка от ПОИ на Комисията не трябва да са ограничени 
до проектите в десетгодишния план за развитие. Понастоящем няма яснота в 
регламента по този въпрос и в целия регламент трябва да има недвусмислено
тълкуване на член 3, параграф 7. Няколко държави не участват в сътрудничеството 
на ENTSO и затова вниманието трябва да бъде съсредоточено върху привличането на 
проекти, които не се предлагат от операторите на преносни системи, при условие че 
отговарят на критериите.

Изменение 739
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Предложените електроенергийни 
проекти за пренос и акумулиране, които 
попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а), б) и г) от приложение 
II, следва да станат неразделна част от
съответните регионални планове за 
инвестиции съгласно член 12 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009 и от 
десетгодишния план за развитие на 
електроенергетиката, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009.

Or. en

Изменение 740
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предложените електроенергийни 
проекти за пренос и акумулиране, които 

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

попадат в категориите, определени в 
точка 1, букви а) — г) от приложение II, 
следва да бъдат част от най-новия 
наличен десетгодишен план за развитие 
на електроенергетиката, разработен от 
ЕМОПС за електроенергия съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 714/2009 
или да покриват критериите, 
посочени в член 4, точка 1, член 4, 
точка 2, буква а) и приложение ІІ, 
точка 1.

Or. en

Обосновка

Подбор на ПОИ изцяло основан на десетгодишните планове за развитие на 
енергийните мрежи няма да включва всички проекти, необходими за изпълнението на 
приоритетните коридори на енергийната инфраструктура и трябва да бъде допълнен 
с допълнителни проекти. Освен това, проекти, които не са включени в 
десетгодишните планове за развитие/списъка от ПОИ, могат да бъдат изправени 
пред по-висок финансов риск, създаден от самото съществуване на такъв списък,
като по-този начин ще се наруши пазара.

Изменение 741
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

По отношение на процедурата за определяне на ПОИ член 3 предвижда, че 
регионалните групи отговарят за тази задача и излизат с предложения, които 
представят на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори за коментар 
преди окончателното приемане от страна на Комисията. Приложение III обаче гласи, 
че всички проекти следва да бъдат част от най-новия десетгодишен план за развитие 
на електроенергетиката. Или акумулирането трябва да се изключи, или следва да се 
положат усилия за гарантиране, че такива проекти също ще бъдат включени в 
десетгодишния план за развитие.

Изменение 742
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Десетгодишният план за развитие на енергийните мрежи трябва да е отворен и 
гъвкав, за да включва проекти от общ интерес, предложени от регионалните групи.

Изменение 743
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Предложените проекти за пренос и 
съхраняване на газ, които попадат в 
категориите, определени в точка 1, 
букви а) — г) от приложение II, следва 
да бъдат част от най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
газопреносната мрежа, разработен от 
ЕМОПС за газ съгласно член 8 от 
Регламент (ЕО) № 715/2009 или да 
покриват критериите, посочени в 
член 4, точка 1, член 4, точка 2, буква 
б) и приложение ІІ, точка 2.

Or. en

Обосновка

Подбор на ПОИ изцяло основан на десетгодишните планове за развитие на 
енергийните мрежи няма да включва всички проекти, необходими за изпълнението на 
приоритетните коридори на енергийната инфраструктура и трябва да бъде допълнен 
с допълнителни проекти. Освен това, проекти, които не са включени в 
десетгодишните планове за развитие/списъка от ПОИ, могат да бъдат изправени 
пред по-висок финансов риск, създаден от самото съществуване на такъв списък, 
като по-този начин ще се наруши пазара.

Изменение 744
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За всички списъци с проекти от общ 
интерес, отнасящи се за целия Съюз и
приети след 1 август 2013 г., 
предложените проекти за пренос и 
съхраняване на газ, които попадат в 
категориите, определени в точка 2 от 
приложение II, следва да бъдат част от 
най-новия наличен десетгодишен план 
за развитие на газопреносната мрежа, 
разработен от ЕМОПС за газ съгласно 

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

Or. en

Обосновка

Десетгодишният план за развитие на енергийните мрежи все още се стреми към 
постигането на един по-цялостен поглед върху всички съответни газови и 
електроенергийни проекти.

Изменение 745
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 746
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Нуждите от инвестиции за газова и електроенергийна инфраструктура са огромни 
до 2020 г. и след това, и следователно не обосновават отделно разпределение на 
безвъзмездни помощи за инфраструктура за улавяне, съхранение и транспортиране на 
СО2 в рамките на настоящия регламент. Регламентът трябва да остане целеви, за да 
се постигнат резултати в ключовите области – електроенергия и газ.

Изменение 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 749
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 750
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Обосновка

Тъй като икономическата и стопанската жизнеспособност на улавянето и 
съхранението на СО2 все още не е доказана и не се очаква технологията да бъде 
въведена с търговска цел преди 2020 г., в настоящия регламент не бива да се 
предвижда финансова помощ за тази цел. Финансова помощ за научни изследвания на 
потенциала на улавянето и съхранението на СО2 вече е осигурена чрез други 
европейски канали.

Изменение 752
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предложените проекти за 
транспортиране на въглероден двуокис, 
които попадат в категорията, 

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

определена в точка 4 от приложение II, 
следва да бъдат представени като част 
от план, разработен от повече от две 
държави членки, за развитие на 
трансгранична инфраструктура за 
транспортиране и съхраняване на 
въглероден двуокис, който план се 
представя на Комисията от 
заинтересованите държави членки или 
от организациите, определени от тези 
държави членки. Приемането на 
окончателния регионален списък в 
Групата и ръководната група на 
високо равнище следва да се основава 
на консенсус. За целта никоя държава
членка от регионалната група, за 
която проектът има значителни 
въздействия, по-специално върху 
функционирането на енергийните й 
инфраструктури, върху вътрешния й 
пазар или сигурността на доставките 
й, не трябва да е изразила 
отрицателно становище. Ако има 
изразено такова становище, то 
трябва да е мотивирано въз основа, 
по-специално, на становището на 
Агенцията или на оценката на 
Комисията за проекти за 
транспортиране на нефт и 
въглероден двуокис.

Or. en

Изменение 753
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Предложените проекти за 
транспортиране на въглероден двуокис, 
които попадат в категорията, 
определена в точка 4 от приложение II, 
следва да бъдат представени като част 

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

от план за развитие на трансгранична 
инфраструктура за транспортиране и 
съхраняване на въглероден двуокис, 
който план се представя на Комисията 
от заинтересованите държави членки 
или от организациите, определени от 
тези държави членки.

Or. en

Изменение 754
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) При оценяване на предложените 
проекти за електроенергия и газ, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1, буква a) — г), и в точка 2 от 
приложение II, без да се засягат 
разпоредбите на точка 4, всяка Група 
взема предвид анализа, в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 7 от член 12, за предложени 
проекти за електроенергия и газ, 
попадащи в категориите, определени 
в точка 1, буква а) — г), и в точка 2 
от приложение II, направен в най-
новия наличен десетгодишен план за 
развитие на мрежата за природен газ 
и електроенергия, разработен от 
ENTSO за електроенергия и ENTSO за 
газ съгласно член 8 от Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и Регламент (ЕО) № 
715/2009.

(6) При оценяване на предложените 
проекти за електроенергия и газ, 
попадащи в категориите, определени в 
точка 1, буква a) — г), и в точка 2 от 
приложение II, без да се засягат 
разпоредбите на точка 4, всяка Група 
взема предвид резултатите от 
извършените анализи на разходите и 
ползите.

Or. en

Обосновка

ПОИ, които не са включени в последния десетгодишен план за развитие на 



PE488.000v01-00 78/134 AM\900619BG.doc

BG

енергийните мрежи също трябва да бъдат придружени от анализ на разходите и 
ползите.

Изменение 755
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за пренос на електроенергия — ако
проектът променя преносния 
капацитет на мрежата на границата 
на споменатата държава членка с 
една или няколко други държави
членки или в която и да е друга важна 
точка на същия преносен коридор с 
поне 500 мегавата в сравнение със 
ситуацията, при която проектът не 
бива въведен в експлоатация;

a) за пренос на електроенергия проектът 
следва да има инсталирана 
производствена мощност от поне 250 
MW и минимум средно годишно 
производство от 400 GWh, въз основа 
на предложението за управление на 
централата, което ще бъде проверено 
през първите три години от 
експлоатацията й;

Or. es

Обосновка

Увеличаването на преносния капацитет с 500 MW, за да постигне даден проект 
статут на ПОИ, може да има основание за трансгранични проекти, но това е много 
високо равнище, когато се прилага за вътрешни проекти в рамките на една държава
членка. Това създава реална бариера пред вътрешните проекти да получат статут на 
ПОИ и трябва да се определи на много по-ниско равнище.

Изменение 756
Paul Rübig

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за пренос на електроенергия — ако 
проектът променя преносния капацитет 
на мрежата на границата на споменатата 
държава членка с една или няколко 
други държави членки или в която и да е 

a) за пренос на електроенергия — ако 
проектът променя преносния капацитет 
на мрежата на границата на споменатата 
държава членка с една или няколко 
други държави членки или в която и да е 
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друга важна точка на същия преносен 
коридор с поне 500 мегавата в 
сравнение със ситуацията, при която 
проектът не бива въведен в 
експлоатация;

друга важна точка на същия преносен 
коридор с поне 500 мегавата или 20% в 
сравнение със ситуацията, при която 
проектът не бива въведен в 
експлоатация;

Or. de

Обосновка

Абсолютният праг за проекти за пренос на електроенергия трябва да бъде допълнен с 
относителен праг, за да се даде възможност на по-малки проекти да получат 
статут на ПОИ.

Изменение 757
Evžen Tošenovský

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) за акумулиране на електроенергия 
проектът има инсталиран капацитет от 
поне 100 мегавата (100 MW);

Or. en

Изменение 758
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) за акумулиране на електроенергия —
ако проектът осигурява капацитет за 
акумулиране от поне 100 гигаватчаса;
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гигаватчаса;

Or. de

Обосновка

По принцип в приложение ІІІ се признава, че съоръжения за акумулиране на 
електроенергия могат да бъдат проекти от общ интерес, но само ако съоръжението 
позволява нетно годишно производство на електроенергия 500 гигаватчаса. На първо 
място, критерият за стандартен работен капацитет, за който се отнася 
настоящата формулировка, не е определящ фактор за помпено-акумулиращите
електрически централи. Приносът на помпено-акумулиращите електрически централи 
за стабилността на мрежата в действителност се измерва от гледна точка на 
характеристиките на инсталираните турбини и помпи. Второ, избраната стойност
– 500 GWh – е прекалено висока.

Изменение 759
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
пряко или непряко снабдяване на поне 
две държави членки или изпълнение на 
стандарта за инфраструктурата (правило 
N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010;

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
изпълнение на стандарта за 
инфраструктурата (правило N-1) на 
регионално равнище, в съответствие с 
член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
994/2010;

Or. en

Обосновка

Това изречение не е необходимо, защото проектите за съхраняване на втечнен 
газ/сгъстен природен газ могат да снабдяват две или повече държави членки, само ако 
е налице необходимия капацитет на междинните връзки между държавите членки.

Изменение 760
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
пряко или непряко снабдяване на поне 
две държави членки или изпълнение на 
стандарта за инфраструктурата (правило 
N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010;

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
изпълнение на стандарта за 
инфраструктурата (правило N-1) на 
регионално равнище, в съответствие с 
член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
994/2010;

Or. en

Обосновка

Това изречение не е необходимо, защото проектите за съхраняване на втечнен 
газ/сгъстен природен газ могат да снабдяват две или повече държави членки, само ако 
е налице необходимия капацитет на междинните връзки между държавите членки.

Изменение 761
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
пряко или непряко снабдяване на поне 
две държави членки или изпълнение на 
стандарта за инфраструктурата (правило 
N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010;

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
изпълнение на стандарта за 
инфраструктурата (правило N-1) на 
регионално равнище, в съответствие с 
член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
994/2010;

Or. en

Изменение 762
Paul Rübig
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Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
пряко или непряко снабдяване на поне 
две държави членки или изпълнение на 
стандарта за инфраструктурата (правило 
N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010;

г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен 
природен газ — ако целта на проекта е 
пряко или непряко снабдяване на поне 
две държави членки или изпълнение на 
стандарта за инфраструктурата (правило 
N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010, 
включително съоръжения за 
съхраняване, свързани с 
разпределителните мрежи.

Or. de

Обосновка

Тъй като съоръженията за съхраняване може да бъдат свързани с 
разпределителните мрежи, но все пак да е необходимо осигуряване сигурност и 
гъвкавост на доставките, те следва да отговарят на изискванията за статут на 
ПОИ.

Изменение 763
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
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най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление. За 
интелигентни газови мрежи — ако 
проектът е разработен за оборудване 
и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за налягане 
от поне 1 бар . Той следва да включва 
операторите на преносни и 
разпределителни мрежи от поне две 
държави членки, които обхващат 
най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 500 гигаватчаса/година.

Or. fr

Обосновка

Интелигентните газови мрежи също следва да бъдат подпомагани, тъй като дават 
възможност за интегриране на възобновяеми енергийни източници и подобряват 
гъвкавостта и ефективността на мрежата.

Изменение 764
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи
от поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
всякакво напрежение. Той следва да 
включва сътрудничещи си 
организатори на проекти от поне две 
държави членки, които обхващат най-
малко 100 000 мрежови потребители, 
генериращи или консумиращи 
електроенергия, или и двете, при 
консумация от порядъка на най-малко 
300 гигаватчаса/година, от които, чрез 
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двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

приноса на проекта, поне 20 % са с 
произход от възобновяеми ресурси и
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

Or. en

Обосновка

Обхватът на интелигентните електроенергийни мрежи трябва да бъде разширен и 
да обхване мрежите за ниско напрежение, където понастоящем могат да бъдат 
постигнати най-големи ползи от интелигентните електроенергийни мрежи и където 
се свързва най-голям брой на потребители с малки съоръжения за производство на 
електроенергия. Трансграничното сътрудничество насърчава придобиването на ноу-
хау, особено ако участват доставчици на оборудване, технологии и услуги.

Изменение 765
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът може да бъде
разработен за оборудване и уредби за 
всякакво напрежение, проектирани за
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 10 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 100 гигаватчаса/година, от 
които, благодарение на приноса на 
проекта, поне 20 % са с произход от 
възобновяеми енергийни източници, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление.

Or. nl
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Изменение 766
Bernd Lange

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за всякакво
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и/или разпределителни 
мрежи, които обхващат най-малко 10 
000 мрежови потребители, генериращи 
или консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 100 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
възобновяеми ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление.

Or. de

Изменение 767
Henri Weber

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо, средно и 
ниско напрежение, определени от 
приложимите европейски стандарти. 
Той следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 50 000 мрежови 
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потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление .

потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 150 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление, 
и/или децентрализирани ресурси.

Or. fr

Изменение 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за , средно и ниско
напрежение, определени от 
съответните европейски стандарти. 
Той следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

Or. en

Изменение 769
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо и средно 
напрежение, проектирани за 
напрежение 10 kV или по-високо. Той 
следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи от 
поне две държави членки, които 
обхващат най-малко 100 000 мрежови 
потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът е разработен за 
оборудване и уредби за високо, средно и 
ниско напрежение, определени от 
съответните европейски стандарти. 
Той следва да включва операторите на 
преносни и разпределителни мрежи, 
които обхващат най-малко 100 000 
мрежови потребители, генериращи или 
консумиращи електроенергия, или и 
двете, при консумация от порядъка на 
най-малко 300 гигаватчаса/година, от 
които поне 20 % са с произход от 
ресурси, електроенергията от които не 
подлежи на диспечерско управление.

Or. en

Обосновка

Критериите за подбор на проекти за интелигентни електроенергийни мрежи трябва 
да се определят по недискриминационен начин. Трябва да се уважи фактът, че по-
ниско номинално напрежение се използва за MV в някои държави – членки на ЕС. 
Споменаването на „поне две държави членки“ не е последователно, тъй като точка 1 
от приложение IV се отнася за проекти „със значително трансгранично въздействие 
(...) на територията на държава членка“.

Изменение 770
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) трябва да спомага за осигуряване 
на енергийна солидарност между 
държавите членки в отговор на 
временен или постоянен недостиг на 
енергия в една от тях;

Or. ro
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Изменение 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изчисляване, при трансграничните 
проекти, на въздействието върху 
преносния капацитет на мрежата в двете 
посоки на пренасяне, измерен като 
мощност (в мегавати), или, при проекти 
със значително трансгранично 
въздействие, въздействието върху 
преносния капацитет на мрежата на 
границите между съответните държави
членки, между съответните държави
членки и трети държави или в рамките 
на съответните държави членки, както и 
въздействието върху балансирането на 
товарите и енергоподаването и 
експлоатацията на мрежата в 
съответната държава членка;

– изчисляване, при трансграничните 
проекти, на въздействието върху 
преносния капацитет на мрежата в двете 
посоки на пренасяне, измерен като 
мощност (в мегавати), и техния принос 
за постигане на минималния 
капацитет от 10%, одобрен от 
Европейския съвет, или, при проекти 
със значително трансгранично 
въздействие, въздействието върху 
преносния капацитет на мрежата на 
границите между съответните държави
членки, между съответните държави
членки и трети държави или в рамките 
на съответните държави членки, както и 
въздействието върху балансирането на 
товарите и енергоподаването и 
експлоатацията на мрежата в 
съответната държава членка;

Or. en

Изменение 772
Algirdas Saudargas

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оперативната съвместимост и 
надеждната експлоатация на системата 
се оценяват в съответствие с анализа, 
направен в най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, по-

в) Оперативната съвместимост и 
надеждната експлоатация на системата 
се оценяват в съответствие с анализа, 
направен в най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, по-
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специално чрез оценка на въздействието 
на проекта върху загубата на прогнозни 
товари в анализирания район, както е 
дефиниран в точка 10 от приложение V, 
изразявайки оценката като адекватност 
на генерираните и пренасяните 
мощности за множество характерни 
периоди на натоварване, при отчитане 
на очакваните промени при определени 
от климата крайни метеорологични 
явления и тяхното въздействие върху 
устойчивостта на инфраструктурата.

специално чрез оценка на въздействието 
на проекта върху загубата на прогнозни 
товари в анализирания район, както е 
дефиниран в точка 10 от приложение V, 
изразявайки оценката като адекватност 
на генерираните и пренасяните 
мощности за множество характерни 
периоди на натоварване, при отчитане 
на очакваните промени при определени 
от климата крайни метеорологични 
явления и тяхното въздействие върху 
устойчивостта на инфраструктурата, и 
обръщане на съответно внимание на 
наличието на независим и надежден 
контрол на работата на системата и 
услугите.

Or. en

Изменение 773
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оперативната съвместимост и 
надеждната експлоатация на системата 
се оценяват в съответствие с анализа, 
направен в най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, по-
специално чрез оценка на въздействието 
на проекта върху загубата на прогнозни 
товари в анализирания район, както е 
дефиниран в точка 10 от приложение V, 
изразявайки оценката като адекватност 
на генерираните и пренасяните 
мощности за множество характерни 
периоди на натоварване, при отчитане 
на очакваните промени при определени 
от климата крайни метеорологични 
явления и тяхното въздействие върху 
устойчивостта на инфраструктурата.

в) Оперативната съвместимост и 
надеждната експлоатация на системата 
се оценяват в съответствие с анализа, 
направен в най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, по-
специално чрез оценка на въздействието 
на проекта върху загубата на прогнозни 
товари в анализирания район, както е 
дефиниран в точка 10 от приложение V, 
изразявайки оценката като адекватност 
на генерираните и пренасяните 
мощности за множество характерни 
периоди на натоварване, при отчитане 
на очакваните промени при крайни 
метеорологични явления и тяхното 
въздействие върху устойчивостта на 
инфраструктурата.
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Or. en

Изменение 774
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) трябва да спомага за осигуряване 
на енергийна солидарност между 
държавите членки в отговор на 
временен или постоянен недостиг на 
енергия в една от тях;

Or. ro

Изменение 775
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Измерването на тези критерии се 
основава на сценарии, които в пълна 
степен отчитат целите на 
Директива 2009/28/ЕО, друго 
съответно законодателство на Съюза 
и дългосрочните цели на политиките, 
залегнали в пътните карти до 2050 г.
За отклонение от това се изисква 
писмено съгласие от Агенцията и от 
Комисията и това съгласие се 
публикува.

Or. en
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Изменение 776
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Ниво на устойчиво развитие: 
Този критерий се оценява чрез оценка 
на намаляването на емисиите на 
парникови газове и въздействието 
върху околната среда от 
инфраструктурата на 
електроенергийната мрежа.

Or. en

Обосновка

С цел последователност при прилагането на критериите за различните категории 
проекти нивото на устойчиво развитие трябва да се включи във всички, а не само в 
една от тях, и определението на критериите трябва да е еднакво.

Изменение 777
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) насърчаване премахването на 
съществуващите енергийни острови

Or. es

Обосновка

Това е особено важно за постигане на целите за интегриране, поставени от 
регламента.

Изменение 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията, включително 
улесняването на достъпа до местни 
източници на снабдяване, като 
последователно се отчита 
диверсификацията на източниците, 
вариантите и маршрутите и 
въздействието на новия капацитет върху 
индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията, (с изключение на 
равнището на Съюза) включително 
улесняването на достъпа до местни 
източници на снабдяване, като 
последователно се отчита 
диверсификацията на източниците, 
вариантите и маршрутите и 
въздействието на новия капацитет върху 
индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

Or. en

Изменение 779
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията, включително 
улесняването на достъпа до местни 
източници на снабдяване, като 
последователно се отчита 
диверсификацията на източниците, 
вариантите и маршрутите и 
въздействието на новия капацитет върху 
индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията, включително 
улесняването на достъпа до местни 
източници на снабдяване, като 
същевременно се отчита и 
диверсификацията на източниците, 
вариантите и маршрутите и 
въздействието на новия капацитет върху 
индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

Or. en
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Обосновка

С цел по-ясна формулировка.

Изменение 780
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията, включително 
улесняването на достъпа до местни 
източници на снабдяване, като 
последователно се отчита 
диверсификацията на източниците, 
вариантите и маршрутите и 
въздействието на новия капацитет върху 
индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

б) Конкуренцията се оценява на базата 
на диверсификацията на равнището на 
Съюза, включително улесняването на 
достъпа до местни източници на 
снабдяване, като последователно се 
отчита диверсификацията на 
източниците, вариантите и маршрутите 
и въздействието на новия капацитет 
върху индекса на Херфиндал-Хиршман 
(Herfindahl-Hirschman), изчислен при 
нивото на капацитета за анализирания 
район, както е определена в точка 10 от 
приложение V.

Or. en

Обосновка

С цел запазване на европейската перспектива.

Изменение 781
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено като принос на проекта за 
намаляването на емисиите, за 
подпомагането на резервирането на 
генериращата мощност от възобновяеми 

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено като принос на проекта за 
намаляването на емисиите в 
съответствие с целите за 2020 г. и 
Пътната карта за постигане до 
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източници или на концепцията за 
производство на водород на база 
неизползваема за други цели 
електроенергия от възобновяеми 
източници („електроенергия в газ“) и за 
транспортирането на биогаз, като се 
вземат под внимание очакваните 
промени в климатичните условия.

2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, и за подпомагането на 
резервирането на генериращата 
мощност от възобновяеми източници 
или на концепцията за производство на 
водород на база неизползваема за други 
цели електроенергия от възобновяеми 
източници („електроенергия в газ“) и за 
транспортирането на биогаз, като се 
вземат под внимание очакваните 
промени в климатичните условия.

Or. en

Обосновка

През октомври 2009 г. Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл 
почти без емисии. Всяка нова инфраструктура, финансирана от ЕС, следва да 
подкрепя настоящите задължителни цели за 2020 г. по отношение на емисиите и 
възобновяемите източници и да бъде в съответствие с целите на Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност.

Изменение 782
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено като принос на проекта за 
намаляването на емисиите в 
съответствие с целите за 2020 г. и 
Пътната карта за постигане до 
2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, и за подпомагането на 
резервирането на генериращата 
мощност от възобновяеми източници 
или на концепцията за производство на 
водород на база неизползваема за други 
цели електроенергия от възобновяеми 
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източници („електроенергия в газ“) и за 
транспортирането на биогаз, като се 
вземат под внимание очакваните 
промени в климатичните условия.

Or. en

Обосновка

През октомври 2009 г. Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл 
почти без емисии. Всяка нова инфраструктура, финансирана от ЕС, следва да 
подкрепя настоящите задължителни цели за 2020 г. по отношение на емисиите и 
възобновяемите източници и да бъде в съответствие с целите на Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност.

Изменение 783
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Оценката на въздействието върху околната среда се добавя, за да се гарантира 
минимално равнище на съгласуваност с критериите за устойчиво развитие в 
останалите категории проекти.

Изменение 784
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 785
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) трябва да спомага за осигуряване 
на енергийна солидарност между 
държавите членки в отговор на 
временен или постоянен недостиг на 
енергия в една от тях;
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Or. ro

Изменение 786
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Ниво на устойчиво развитие: Този 
критерий се оценява чрез оценка на 
намаляването на емисиите на парникови 
газове и въздействието върху околната 
среда от инфраструктурата на 
електроенергийната мрежа;

a) Ниво на устойчиво развитие: Този 
критерий се оценява чрез оценка на 
намаляването на емисиите на парникови 
газове и съответствието с целите за 
2020 г. и Пътната карта за постигане 
до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, както и въздействието 
върху околната среда от 
инфраструктурата на 
електроенергийната мрежа;

Or. en

Обосновка

През октомври 2009 г. Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл 
почти без емисии. Всяка нова инфраструктура, финансирана от ЕС, следва да 
подкрепя настоящите задължителни цели за 2020 г. по отношение на емисиите и 
възобновяемите източници и да бъде в съответствие с целите на Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност.

Изменение 787
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Ниво на устойчиво развитие: Този 
критерий се оценява чрез оценка на 
намаляването на емисиите на парникови 

a) Ниво на устойчиво развитие: Този 
критерий се оценява чрез оценка на 
намаляването на емисиите на парникови 
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газове и въздействието върху околната 
среда от инфраструктурата на 
електроенергийната мрежа;

газове и съответствието с целите за 
2020 г. и Пътната карта за постигане 
до 2050 г. на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, както и въздействието 
върху околната среда от 
инфраструктурата на 
електроенергийната мрежа;

Or. en

Обосновка

През октомври 2009 г. Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл 
почти без емисии. Всяка нова инфраструктура, финансирана от ЕС, следва да 
подкрепя настоящите задължителни цели за 2020 г. по отношение на емисиите и 
възобновяемите източници и да бъде в съответствие с целите на Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност.

Изменение 788
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) приспособяване към значително 
по-големи обеми приложения на
електроенергия с ниски нива на 
въглеродни емисии, като 
електрически превозни средства чрез 
авангардна техническа и пазарна 
намеса.

Or. en

Изменение 789
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4 – буква еб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) трябва да спомага за осигуряване 
на енергийна солидарност между 
държавите членки в отговор на 
временен или постоянен недостиг на 
енергия в една от тях;.

Or. ro

Изменение 790
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) (1) По отношение на проекти, 
свързани с интелигентни газови 
мрежи, всяка функция следва да бъде 
оценявана по следните критерии:
a) ниво на устойчиво развитие: 
изпълнението на този критерий се 
оценява чрез оценка на намаляването 
на емисиите на парникови газове и 
въздействието върху околната среда 
от инфраструктурата на газовата 
мрежа; 
б) преносен капацитет на преносните 
и разпределителните мрежи за 
свързване и пренасяне на газ от и към 
потребителите: изпълнението на 
този критерий се оценява чрез 
оценяване на инсталираната 
мощност на енергийните източници 
в разпределителните мрежи, 
максимално допустимото подаване 
на газ без опасност от претоварване 
на преносните мрежи, както и на 
енергията, непроизведена от 
възобновяеми източници поради 
рискове от претоварвания или 
рисковете за сигурността;
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в) възможности за свързване към 
мрежата и за достъп до всички 
категории потребители по мрежата: 
изпълнението на този критерий се 
оценява чрез оценка на методите, 
приети за изчисляване на таксите и 
тарифите, и на тяхната структура 
при производителите, 
потребителите и при тези, които са 
и двете, както и на оперативната 
гъвкавост, осигурена за гарантиране 
на динамично балансиране на газа в 
мрежата, според случая; 
г) сигурност и качество на 
снабдяването: изпълнението на този 
критерий се оценява чрез оценка на 
дела на газа, генериран от 
възобновяеми източници, 
стабилността на газовата система, 
продължителността и честотата 
на прекъсванията, взети за един 
клиент, включително прекъсванията 
свързани с времето;
д) ефективност и качеството на 
услугите за газоснабдяване и 
експлоатация на мрежите: 
изпълнението на този критерий се 
оценява чрез оценка на равнището на 
загубите при преноса и в 
разпределителните мрежи, 
отношението между минималния и 
максималния газов товар в рамките 
на определен период от време, 
участието на страната на 
потреблението в пазарите на 
природен газ и в мерките за енергийна 
ефективност, процента на използване 
(т.е. средно натоварване) на 
компонентите на газовата мрежа, 
разполагаемостта на мрежовите 
компоненти (свързана с планови и 
непланови ремонти) и нейното 
въздействие върху показателите на 
мрежата, както и действителната 
разполагаемост на мрежовия 
капацитет по отношение на 
стандартната му стойност.
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Изменение 791
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Ниво на устойчиво развитие: 
Този критерий се оценява чрез оценка 
на намаляването на емисиите на 
парникови газове и въздействието 
върху околната среда от 
инфраструктурата за 
транспортиране на нефт.

Or. en

Изменение 792
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Всеки анализ на разходите и ползите трябва да отчита обща продължителност на 
техническия жизнен цикъл на инфраструктурата и вероятните промени в енергийния 



PE488.000v01-00 102/134 AM\900619BG.doc

BG

отрасъл през този период в резултат на целите за ниска въглеродна интензивност.

Изменение 793
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предвид че техническия жизнен цикъл на проектите за енергийна инфраструктура, 
особено за електропреносни мрежи, може да достигне доста повече от 40 години, за 
анализа е необходима такава дългосрочна перспектива. Освен това по-дългата 
времева рамка е необходима, за да може анализът да включи съответните 
дългосрочни цели на политиките на ЕС.

Изменение 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Приложение V – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 795
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 796
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 797
András Gyürk

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) За газа: сценарии за потреблението, 
вноса, цените на горивата (включително 

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

горивата (включително въглища, 
лигнитни въглища, газ, нефт и 
нефтени горива ), цените за 
въглеродния двуокис, базови цени и 
цени на електроенергия при върхово 
натоварване, структурата на 
преносната мрежа и нейното развитие, 
като се вземат предвид възможността 
за развитие на шистовия газ в Европа 
и всички нови проекти, за които е взето 
окончателно решение за инвестиране и 
които подлежат на пускане в 
експлоатация до края на година n+5;

Or. en

Изменение 798
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа, и целта на Европейския 
съвет за намаляване на емисиите на 
парникови газове в ЕС с 80-95% спрямо 
нивото от 1990 г., до 2050 г. Наборите 
от данни, използвани съответно за 
електроенергия и газ, трябва да бъдат 
съвместими, особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.
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Or. en

Обосновка

Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови 
газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл почти без емисии. 
Важно е наборите от данни, използвани за анализа на разходите и ползите, да 
отразяват целите на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата и да 
са в съответствие с насоките, определени в Енергийната пътна карта за 2050 г.

Изменение 799
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа, и целите на ЕС в областта 
на енергетиката и изменението на 
климата, потвърдени между другото, 
със заключения на Европейския съвет. 
Наборите от данни, използвани 
съответно за електроенергия и газ, 
трябва да бъдат съвместими, особено по 
отношение на предположенията за 
цените и количествата на всеки от 
пазарите. Наборът от данни се 
разработва след официални 
консултации с държавите членки и 
организациите, представляващи всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Европейският съвет одобри целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови 
газове с 80-95% до 2050 г., което ще изисква енергиен отрасъл почти без емисии. 
Важно е наборите от данни, използвани за анализа на разходите и ползите, да 
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отразяват целите на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата и да 
са в съответствие с насоките, определени в Енергийната пътна карта за 2050 г.

Изменение 800
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации на Агенцията 
с държавите членки и всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Прозрачността следва да има предимство: всички заинтересовани страни трябва да 
имат възможност да допринесат за пазарния анализ, свързан с методологията за 
разходите и ползите, а не само организациите, които ги представляват, както е 
обичайната практика на обществено допитване, провеждано от Комисията, 
Агенцията и ENTSO.

Изменение 801
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации на Агенцията 
с държавите членки и всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Същата обосновка като за изменението към член 12, точка 2.

Изменение 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се публикува и 
разработва след официални 
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членки и организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

консултации с държавите членки и 
всички заинтересовани страни. 
Комисията и Агенцията осигуряват 
достъп до необходимите търговски 
данни от трети страни, когато е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на пълна прозрачност около процеса на подбор на ПОИ, 
включително публикувани набори от данни за анализи на разходите и ползите и 
подходящо участие на заинтересованите страни в регионалните групи.

Изменение 803
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни. Комисията и Агенцията 
осигуряват достъп до необходимите 
търговски данни от трети страни, когато 
е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички заинтересовани 
страни, особено всички оператори на 
газова инфраструктура. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

Or. en
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Изменение 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и организациите, 
представляващи всички 
заинтересовани страни. Комисията и 
Агенцията осигуряват достъп до 
необходимите търговски данни от трети 
страни, когато е приложимо.

(2) Наборът от данни трябва да отразява 
законодателството на Съюза и 
националните такива, в сила към датата 
на анализа. Наборите от данни, 
използвани съответно за електроенергия 
и газ, трябва да бъдат съвместими, 
особено по отношение на 
предположенията за цените и 
количествата на всеки от пазарите. 
Наборът от данни се разработва след 
официални консултации с държавите
членки и всички заинтересовани страни. 
Комисията и Агенцията осигуряват 
достъп до необходимите търговски 
данни от трети страни, когато е 
приложимо.

Or. en

Изменение 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
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проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията. Разходите 
трябва да се утвърждават спрямо
ориентировъчен показател, за да се 
направи оценка дали са направени 
ефективно. Когато организатор на 
проект представи разходи, които 
значително се отклоняват от 
ориентировъчния показател, той 
трябва да ги обоснове пред 
отговорния национален регулаторен 
орган и Агенцията.

Or. en

Изменение 806
Niki Tzavela

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията. Анализът 
на разходите и ползите отчита 
положението на малки и енергийно 
изолирани държави членки с 
ограничен брой ползватели на 
мрежата, където пазарът няма да е в 
състояние да самофинансира проекти 
от общ интерес.

Or. en
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Обосновка

Неизгодното конкурентно положение на малките и изолирани държави членки следва 
да се отрази в анализа на разходите и ползите.

Изменение 807
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, както и 
други външни въздействия за 
околната среда, в съответните случаи. 
Методиката следва да дава указания за 
сконтовите проценти, които следва да 
бъдат използвани за изчисленията.

Or. en

Изменение 808
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, както и разходи за 

(5) Анализът на разходите и ползите 
като минимум взема предвид следните 
разходи: капиталовложения, 
експлоатационни разходи и ремонтни 
разходи през техническия жизнен цикъл 
на проекта, лични разходи, както и 
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извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

разходи за извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, в 
съответните случаи. Методиката следва 
да дава указания за сконтовите 
проценти, които следва да бъдат 
използвани за изчисленията.

Or. en

Изменение 809
Fiona Hall

Предложение за регламент
Приложение V – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Анализът на разходите и ползите 
също така трябва да взема предвид 
ползите от ускореното реализиране 
на проекти, дължащо се на 
технологично неутрална процедура за 
издаване на разрешения, отчитаща 
всички технологични възможности, 
посочени в приложение II, точка (1a) 
или комбинация от тях, независимо 
че те могат да доведат до по-големи 
първоначални инвестиционни 
разходи.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е анализът на разходите и ползите да отчита всички 
аспекти на проектите и по-специално възможните ползи от по-бързото реализиране 
на проектите, което може да компенсира по-големите първоначални инвестиционни 
разходи, като например частично полагане на планираните електропроводи под 
земята.

Изменение 810
António Fernando Correia de Campos



PE488.000v01-00 114/134 AM\900619BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За пренос и акумулиране на 
електроенергия анализът на разходите и 
ползите взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение III. В 
съответствие с използваните методи за 
разработването на най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, в 
допълнение той по-специално следва да 
взема предвид въздействията на проекта 
върху следните елементи:

(6) За пренос и акумулиране на 
електроенергия анализът на разходите и 
ползите взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение III. В 
съответствие с използваните методи за 
разработването на най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, в 
допълнение той по-специално следва да 
взема предвид въздействията на проекта 
върху следните елементи, както и 
ползите от ускореното реализиране 
на проекти, компенсирайки разходите 
от претоварване на мрежата 
благодарение на използването на
всички технологични възможности, 
посочени в приложение II, точка (1a) 
или комбинация от тях:

Or. en

Изменение 811
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За пренос и акумулиране на 
електроенергия анализът на разходите и 
ползите взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение III. В 
съответствие с използваните методи за 
разработването на най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, в 
допълнение той по-специално следва да 
взема предвид въздействията на проекта 

(6) За пренос и акумулиране на 
електроенергия анализът на разходите и 
ползите взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение ІV. В 
съответствие с използваните методи за 
разработването на най-новия наличен 
десетгодишен план за развитие на 
електроенергийната мрежа, в 
допълнение той по-специално следва да 
взема предвид въздействията на проекта 
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върху следните елементи: върху следните елементи:

Or. en

Изменение 812
Pavel Poc

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) претоварване на 
електроенергийната мрежа.

Or. en

Обосновка

Същите критерии като за газови проекти (7.д), пряко свързани със сигурността и 
наличието на доставките.

Изменение 813
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) претоварване на 
електроенергийната мрежа.

Or. en

Изменение 814
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За газовия сектор анализът на 
разходите и ползите взема предвид като 
минимум резултатите от 
изпробването на реакцията на пазара, 
като например „откритите сезони“ 
(допитвания за свободно заявяване на 
капацитет), въздействието върху 
показателите, дефинирани в 
приложение III, както и следните 
въздействия:

(7) За газовия сектор анализът на 
разходите и ползите взема предвид като 
минимум въздействието върху 
показателите, дефинирани в 
приложение III, както и следните 
въздействия:

Or. en

Обосновка

Анализът на връзката между разходите и ползите на проекта следва да взема 
предвид дали проектът е жизнеспособен от финансова, екологична и социална гледна 
точка.

Изменение 815
Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Количеството енергия, която няма да 
бъде доставена, и вероятността за това, 
както и повишаването на сигурността и 
качеството на доставките;

в) Количеството енергия, която няма да 
бъде доставена, и вероятността за това, 
както и повишаването на сигурността и 
качеството на доставките и 
източниците на доставка;

Or. en

Изменение 816
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Количеството енергия, която няма да 
бъде доставена, и вероятността за това, 
както и повишаването на сигурността и 
качеството на доставките;

в) Количеството енергия, която няма да 
бъде доставена, и вероятността за това, 
както и повишаването на сигурността и 
качеството на доставките на 
равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 817
Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Приноса за интегрирането на 
различни зони на пазара на газ,

г) Приноса за интегрирането на 
различни зони на пазара на газ и 
премахване на изолираността на по-
малко облагодетелстваните и 
островни региони,

Or. en

Изменение 818
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) Приноса за по-добро балансиране 
на доставките на входните пунктове 
в европейската газова мрежа, като се 
максимизират вече съществуващите 
съоръжения за внос.

Or. en
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Обосновка

Важно е всички входни пунктове да бъдат идентифицирани и да имат балансиран 
принос за доставките на газ за Европа. Ако това е постигнато, Европа ще може да 
избегне ситуации като свръхзависимост от доставките на газ от определени 
държави. Всеки входен пункт има своя специфика и може да допринесе за 
доставянето на газ в Европа от източници с различен произход и по различни 
маршрути. Съществуващите вече инфраструктури следва да се експлоатират в 
максимална степен, за да се използва пълният им потенциал на по-ниска цена за 
гражданите.

Изменение 819
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение V – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Подробният метод, използван за 
отчитане на показателите, посочени в 
точки 6 до 8, се разработва след 
официални консултации с 
организациите, представящи всички 
заинтересовани страни.

(9) Подробният метод, използван за 
отчитане на показателите, посочени в 
точки 6 до 8, се разработва след 
официални консултации с 
организациите, представящи всички 
заинтересовани страни, особено всички 
оператори на газова инфраструктура.

Or. en

Изменение 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Приложение V – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Подробният метод, използван за 
отчитане на показателите, посочени в 
точки 6 до 8, се разработва след 
официални консултации с 
организациите, представящи всички 
заинтересовани страни.

(9) Подробният метод, използван за 
отчитане на показателите, се разработва 
след официални консултации с 
организациите, представящи всички 
заинтересовани страни, както е 
предвидено в член 12.
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Or. en

Изменение 821
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение V – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Методиката определя анализа, 
който да бъде направен, въз основа на 
съответния набор от данни, като се 
изчисляват резултатите от целевата 
функция със и без всеки един проект. 
Анализът трябва да определи държавите
членки, за които проектът има 
положителни нетни резултати 
(бенефициерите), и държавите членки, 
за които проектът има отрицателни 
нетни резултати (платци). Всеки анализ 
на разходите и ползите включва анализи 
на чувствителността по отношение на 
набора от входни данни, датата за 
пускане в експлоатация на различни 
проекти в рамките на една и съща зона 
за анализ и други съответни параметри.

(11) Методиката определя анализа, 
който да бъде направен, въз основа на 
съответния набор от данни, като се 
направи оценка на резултатите от 
многофакторен анализ със и без всеки 
един проект. Анализът трябва да 
определи държавите членки, за които 
проектът има положителни нетни 
резултати (бенефициерите), и 
държавите членки, за които проектът 
има отрицателни нетни резултати 
(платци). Всеки анализ на разходите и 
ползите включва анализи на 
чувствителността по отношение на 
набора от входни данни, датата за 
пускане в експлоатация на различни 
проекти в рамките на една и съща зона 
за анализ и други съответни параметри.

Or. fr

Обосновка

Оценката трябва да се разшири извън критериите за разходи и ползи, с цел да отчита 
по-специално качествени критерии, за да се ръководи процесът на вземане на решения 
(например общественото мнение за въздействието върху околната среда и 
възможността за сериозни и непредвидени събития).

Изменение 822
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение V – точка 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Методиката определя анализа, 
който да бъде направен, въз основа на 
съответния набор от данни, като се 
изчисляват резултатите от целевата 
функция със и без всеки един проект. 
Анализът трябва да определи държавите
членки, за които проектът има 
положителни нетни резултати 
(бенефициерите), и държавите членки, 
за които проектът има отрицателни 
нетни резултати (платци). Всеки анализ 
на разходите и ползите включва анализи 
на чувствителността по отношение на 
набора от входни данни, датата за 
пускане в експлоатация на различни 
проекти в рамките на една и съща зона 
за анализ и други съответни параметри.

(11) Методиката определя анализа, 
който да бъде направен, въз основа на 
съответния набор от данни, като се 
изчисляват резултатите от целевата 
функция със и без всеки един проект. 
Анализът трябва да определи държавите
членки, за които проектът има 
положителни нетни резултати 
(бенефициерите), и държавите членки, 
за които проектът има отрицателни 
нетни резултати (платци). Всеки анализ 
на разходите и ползите включва анализи 
на чувствителността по отношение на 
набора от входни данни, датата за 
пускане в експлоатация на различни 
проекти в рамките на една и съща зона 
за анализ и други съответни параметри, 
както и оценка на риска.

Or. en

Изменение 823
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи, подземни 
хранилища и терминали за втечнен 
природен газ (ВПГ) обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
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модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, като моделът трябва да 
позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. en

Изменение 824
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи, системи за 
съхранение и терминали за втечнен 
природен газ (ВПГ) обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
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специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. fr

Изменение 825
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи, подземни 
хранилища и терминали за втечнен 
природен газ (ВПГ) обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
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сигурността на доставките.

Or. en

Изменение 826
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи, хранилища, 
терминали за втечнен и сгъстен
природен газ (ВПГ/СПГ) обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. en
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Изменение 827
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20, n+30 и n+40, като моделът 
трябва да включва пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. en

Обосновка

Предвид че техническия жизнен цикъл на проектите за енергийна инфраструктура, 
особено за електропреносни мрежи, може да достигне доста повече от 40 години, за 
анализа е необходима такава дългосрочна перспектива, за да отразява напълно 
разходите и ползите.
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Изменение 828
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение V – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Операторите на преносни и
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20 и n+30, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

(12) Операторите на преносни и 
разпределителни системи обменят 
информацията, необходима за 
разработването на методиката, 
включително на съответното 
моделиране на мрежата и пазара. Всеки 
оператор на преносна и разпределителна 
система, който събира информация от 
името на други оператори на преносни и 
разпределителни системи, връща на 
участващите оператори на преносни и 
разпределителни системи резултатите 
от събирането на данни. За общия пазар 
на електроенергия и газ и мрежовия 
модел, определен в параграф 8 от член 
12, наборът от входни данни, посочен в 
точка 1, трябва да обхваща годините 
n+10 n, n+20, n+30 и n+40, като моделът 
трябва да позволява пълна оценка на 
икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, по-
специално с включване на външните 
разходи, като тези, свързани с емисиите 
на парникови газове и конвенционални 
атмосферни замърсители или със 
сигурността на доставките.

Or. en

Обосновка

Всеки анализ на разходите и ползите трябва да отчита обща продължителност на 
техническия жизнен цикъл на инфраструктурата и вероятните промени в енергийния 
отрасъл през този период в резултат на целите за ниска въглеродна интензивност.

Изменение 829
Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Приложение V – точка 12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За да установят методиката, 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи (ENTSO 
for Electricity) и Европейската мрежа 
на операторите на газопреносни 
системи (ENTSO for Gas) широко се 
консултират с групата на 
потребителите, представляваща 
съответните сдружения на 
заинтересованите страни. Групата 
на потребителите заседават поне два 
пъти, преди Европейската мрежа на 
операторите на електропреносни 
системи (ENTSO for Electricity) и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи (ENTSO for 
Gas) да подадат методиката на 
Агенцията и Комисията, съгласно 
член 12, параграф 2. Всяко сдружение 
има право да определи двама членове 
на групата на потребителите. 
Разискванията и резултатите от 
заседанията се публикуват, за да се 
гарантира пълна прозрачност.

Or. en

Изменение 830
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Преглед на процеса на вземане на 
решения, включително националните 
планове за развитие на мрежата, 
десетгодишния план за развитие на 
енергийните мрежи, избирането за 
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проект от общ интерес в 
регионалните групи и връзки към 
уебсайтовете на тези процеси;

Or. en

Изменение 831
Francisco Sosa Wagner

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Наръчникът трябва да е ясен и да 
не допълва съществуващото 
законодателство в тази област.

Or. es

Изменение 832
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се увеличи общественото 
участието в процеса на издаване на 
разрешения, се прилагат следните 
принципи:

(2) За да се увеличи общественото 
участието в процеса на издаване на 
разрешения и да се осигури постоянна 
информация и диалог с 
обществеността, се прилагат следните 
принципи:

Or. en

Изменение 833
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) Заинтересованите страни, имащи 
отношение към даден проект от общ 
интерес, включително съответните 
органи, собствениците на терена и 
гражданите, живеещи в околностите на 
проекта, широката общественост и 
нейните сдружения, организации и 
групи, биват подробно информирани и 
до тях се правят допитвания на ранен 
етап, когато предлаганите от 
обществеността алтернативи все 
още могат да бъдат взети предвид, и 
по открит и прозрачен начин. Когато е 
необходимо, компетентният орган 
подкрепя активно дейностите, 
предприети от организатора на проекта.

Or. en

Изменение 834
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 835
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 836
Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Заинтересованите страни, имащи 
отношение към даден проект от общ 
интерес, включително съответните 
органи, собствениците на терена и 
гражданите, живеещи в околностите на 
проекта, широката общественост и 

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

нейните сдружения, организации и 
групи, биват подробно информирани и 
до тях се правят допитвания на 
подходящ етап и по открит и прозрачен 
начин. Когато е необходимо, 
компетентният орган подкрепя активно 
дейностите, предприети от организатора 
на проекта.

Or. en

Изменение 837
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се увеличи общественото участие, са необходими непрекъснат диалог и 
информация. Затова не е от полза да се ограничава броят и съдържанието на 
консултациите на равнището на европейското законодателство. Може да се наложи 
някои спорни въпроси да бъдат допълнително обсъдени и да не могат да бъдат 
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решени в рамките само на една консултация. Освен това не може да се изключи 
възможността на общо равнище, че някои проекти, определени проблеми може да се 
нуждаят от повторна оценка, за да спазят компетентните органи 
законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Изменение 838
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Коментари и възражения са 
допустими само от началото на 
допитването до обществеността до 
изтичането на крайния срок.

в) Коментари и възражения са 
допустими само от началото на 
допитването до обществеността до 
изтичането на крайния срок. За да се 
даде възможност за съществен 
принос на обществеността и 
съответните заинтересовани 
страни, допитването трябва да е с 
достатъчна продължителност. 
Информацията за началната дата и 
крайния срок на допитването трябва 
да се публикува значително време 
преди началото на допитването.

Or. en

Изменение 839
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвидените мерки; б) предвидените мерки, включително 
предложенията за място и време на 
специалните срещи;

Or. en
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Изменение 840
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Във връзка с това провеждането на 
публичното допитване до 
обществеността да бъде извършено 
преди подаването на документацията по 
заявката, съответните страни трябва 
поне:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 841
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да публикуват информационна 
брошура от не повече от 15 страници, 
която прави ясен и сбит преглед на 
целта и предварителния времеви график 
на проекта, дава разгледани поне три 
алтернативни маршрута, дава 
очакваните въздействия, включително с 
трансграничен характер, и възможните 
мерки за тяхното смекчаване;

a) да публикуват информационна 
брошура от не повече от 15 страници, 
която прави ясен и сбит преглед на 
целта и предварителния времеви график 
на проекта, дава разгледани поне три 
алтернативни маршрута, дава 
очакваните въздействия, включително с 
трансграничен характер, и възможните 
мерки за тяхното смекчаване, които се 
публикуват значително време преди 
началото на допитването, за да 
може обществеността своевременно 
да се информира;

Or. en
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Изменение 842
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да информират всички 
заинтересовани страни за проекта чрез 
интернет страницата, посочена в член 
10, параграф 7 и други подходящи 
информационни средства;

б) да информират всички 
заинтересовани страни за проекта чрез 
интернет страницата, посочена в член 
10, параграф 7 и други подходящи 
информационни средства, 
гарантирайки, че всички 
заинтересовани страни са 
информирани в момент, който 
позволява значителното им участие;

Or. en

Изменение 843
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Специалните срещи, посочени в 
точка 4, буква в), се провеждат на 
място и по време, които позволяват 
участието на най-голям брой 
заинтересовани страни. 
Компетентният орган може да 
изиска от организаторите на 
проекта да улеснят присъствието на 
заинтересовани страни, които в 
противен случай не биха могли да 
участват поради финансови или други 
причини.

Or. en
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Изменение 844
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Интернет страницата на проекта 
предоставя минимум следното:

(5) Интернет страницата на проекта 
предоставя минимум следното, но не 
разкрива поверителна информация:

Or. en

Изменение 845
Yannick Jadot
от името на група Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) планирането на проекта и 
допитването до обществеността с ясно 
посочване на датите и местата за 
допитванията до обществеността и 
изслушванията;

б) планирането на проекта и 
допитването до обществеността с ясно 
посочване на датите и местата за 
допитванията до обществеността и 
изслушванията, както и тематичните 
въпроси, свързани с тези изслушвания;

Or. en


