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Изменение 21
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) През последните години енергийната 
обстановка в ЕС и извън него 
значително се промени, поради което 
инвестициите в енергийната 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряването на енергийните 
доставки за ЕС, за функционирането на 
вътрешноевропейския пазар и за 
започнатия от ЕС преход към 
нисковъглеродна енергийна система.

(2) През последните години енергийната 
обстановка в ЕС и извън него 
значително се промени, поради което 
инвестициите в енергийната 
инфраструктура се превръщат в ключов 
въпрос за осигуряването на енергийните 
доставки за ЕС, за функционирането на 
вътрешноевропейския пазар и за 
започнатия от ЕС преход към 
устойчива енергийна система.

Or. en

Изменение 22
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Новият енергиен контекст изисква 
значителни инвестиции във всички 
видове инфраструктура във всичките 
енергийни сектори, както и 
разработване на нови видове 
инфраструктура и нови технологии, 
които да навлязат на пазара. 
Либерализацията на енергийния сектор 
и по-нататъшното интегриране на 
вътрешноевропейския пазар отреждат 
по-важна роля на стопанските 
оператори в инвестиционния процес. В 
същото време някои нови изисквания на 
енергийната политика, като например 

(3) Новият енергиен контекст изисква 
значителни инвестиции във всички 
видове инфраструктура, по-специално в 
ангажимент за удовлетворяващи 
всички участници варианти, т.е. 
мрежи, енергия от възобновяеми 
източници и енергийна ефективност,
както и разработване на нови видове 
инфраструктура и нови технологии, 
които да навлязат на пазара. 
Либерализацията на енергийния сектор 
и по-нататъшното интегриране на 
вътрешноевропейския пазар отреждат 
по-важна роля на стопанските 
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целите, засягащи микса на използваните 
горива и енергоносители, ще доведат до 
промяна в енергийната политика на 
държавите членки по посока на 
създаването на нова и/или 
модернизирана енергийна 
инфраструктура.

оператори в инвестиционния процес. В 
същото време някои нови изисквания на 
енергийната политика, като например 
целите, засягащи микса на използваните 
горива и енергоносители, ще доведат до 
промяна в енергийната политика на 
държавите членки по посока на 
създаването на нова и/или 
модернизирана енергийна 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 23
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Данните и информацията за 
предвидимите промени в мощностите за 
производство, пренос и съхраняване на 
енергия и за проектите в различните 
сектори на енергетиката са от интерес за 
ЕС и имат значение за бъдещите 
инвестиции. Ето защо, необходимо е да 
се осигури нотифициране до Комисията 
на инвестиционните проекти с вече 
започнали дейности съответно по 
изграждане или извеждане от 
експлоатация, или също проектите, за 
които е взето окончателно 
инвестиционно решение.

(6) Данните и информацията за 
предвидимите промени в мощностите за 
производство, пренос и съхраняване на 
енергия и за проектите в различните 
сектори на енергетиката са от интерес за 
ЕС и имат значение за бъдещите 
инвестиции. Ето защо, необходимо е да 
се осигури нотифициране до Комисията 
на инвестиционните проекти с вече 
започнали дейности съответно по 
изграждане или извеждане от 
експлоатация, или също проектите, за 
които е взето окончателно 
инвестиционно решение. С цел да се 
уточни етапът, на който следва да се 
осъществи нотифицирането на 
планираните инвестиционни 
проекти, настоящият регламент
следва да обхваща само тези проекти, 
които са одобрени за изграждане от 
страна на компетентния орган и 
следователно са получили 
необходимото разрешение.

Or. en
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Изменение 24
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съгласно членове 41 и 42 от 
Договора за Евратом, предприятията са 
длъжни да съобщават инвестиционните 
си проекти. Необходимо е тази 
информация да бъде допълнена, по-
специално, с периодично докладване 
относно изпълнението на 
инвестиционните проекти. Такова 
допълнително докладване не засяга 
членове 41—44 от Договора за Евратом.

(7) Съгласно членове 41 и 42 от 
Договора за Евратом, предприятията са 
длъжни да съобщават инвестиционните 
си проекти. Необходимо е тази 
информация да бъде допълнена, по-
специално, с периодично докладване 
относно изпълнението на 
инвестиционните проекти. Такова 
допълнително докладване не засяга 
членове 41—44 от Договора за Евратом, 
като по възможност двойното 
облагане за предприятията следва да 
се избягва.

Or. de

Изменение 25
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да може Комисията да разполага с 
надеждна картина за бъдещото развитие 
на енергийната система в ЕС като цяло, 
необходимо е да има хармонизирана 
рамка за докладване по отношение на 
инвестиционните проекти, основаваща 
се на актуализирани категории за 
официални данни и информация, които 
да се предоставят от държавите членки.

(8) За да може Комисията да разполага с 
надеждна картина за бъдещото развитие 
на енергийната система в ЕС като цяло, 
необходимо е да има хармонизирана 
рамка за докладване по отношение на 
инвестиционните проекти, основаваща 
се на актуализирани категории за 
официални данни и информация, които 
да се предоставят от държавите членки. 
Хармонизираната рамка за 
докладване следва да определи 
балансирана система за докладване по 
отношение на инвестиционните 
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проекти с оглед да бъдат избегнати 
непропорционални административни 
натоварвания.

Or. en

Изменение 26
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За тази цел държавите членки следва
да нотифицират до Комисията данни и 
информация за инвестиционните 
проекти за енергийна инфраструктура в 
областта на производството,
съхранението и преноса на течни 
горива, природен газ, електроенергия, 
включително електроенергия от 
възобновяеми източници, биогорива, 
както и в областта на улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид, 
които са планирани или са в процес на 
реализация на тяхна територия, 
включително интерконекторните 
връзки с трети държави.
Съответните предприятия следва да 
са задължени да съобщават на 
държавите членки въпросните данни 
и информация.

(9) За тази цел държавите членки 
могат, ако желаят, да нотифицират до 
Комисията данни и информация за 
инвестиционните проекти за енергийна 
инфраструктура, които са планирани 
или са в процес на реализация на тяхна 
територия.

Or. nl

Изменение 27
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9



AM\944241BG.doc 7/34 PE514.879v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За тази цел държавите членки следва 
да нотифицират до Комисията данни и 
информация за инвестиционните 
проекти за енергийна инфраструктура в 
областта на производството, 
съхранението и преноса на течни 
горива, природен газ, електроенергия, 
включително електроенергия от 
възобновяеми източници, биогорива, 
както и в областта на улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид, 
които са планирани или са в процес на 
реализация на тяхна територия, 
включително интерконекторните връзки 
с трети държави. Съответните 
предприятия следва да са задължени да 
съобщават на държавите членки 
въпросните данни и информация.

(9) За тази цел държавите членки следва 
да нотифицират до Комисията данни и 
информация за инвестиционните 
проекти за енергийна инфраструктура в 
областта на производството, 
съхранението и преноса на течни 
горива, природен газ, въглища, 
отопление и охлаждане, включително
централно отопление и охлаждане, 
възобновяеми горива за транспорт,
електроенергия, включително 
електроенергия от възобновяеми 
източници, и биогорива, както и в 
областта на улавянето, преноса и 
съхранението на въглероден диоксид, 
които са планирани или са в процес на 
реализация на тяхна територия, 
включително интерконекторните връзки 
с трети държави. Съответните 
предприятия следва да са задължени да 
съобщават на държавите членки 
въпросните данни и информация.

Or. en

Изменение 28
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Държавите членки или техните
упълномощени институции и Комисията 
следва да запазват поверителността на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и информация. Ето защо 
държавите членки или техните 
упълномощени институции следва да 
агрегират такива данни и информация 
на национално равнище преди 
предаването им на Комисията, с 
изключение на данните и 

(14) Държавите членки или техните 
упълномощени институции и Комисията 
следва да запазват поверителността на 
чувствителните от търговска и/или 
стратегическа гледна точка данни и 
информация. Ето защо държавите 
членки или техните упълномощени 
институции следва да агрегират такива 
данни и информация на национално 
равнище преди предаването им на 
Комисията, с изключение на данните и 
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информацията, свързани с 
трансгранични проекти за пренос на 
енергия. Ако е необходимо, Комисията 
следва допълнително да агрегира тази 
информация, така че да бъде 
невъзможно данни за отделните 
предприятия или инсталации да бъдат 
разкрити или определени по дедуктивен 
път.

информацията, свързани с 
трансгранични проекти за пренос на 
енергия. Ако е необходимо, Комисията 
следва допълнително да агрегира тази 
информация, така че да бъде 
невъзможно данни за отделните 
предприятия или инсталации да бъдат 
разкрити или определени по дедуктивен 
път.

Or. en

Изменение 29
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Комисията, и по-специално нейната 
Служба за наблюдение на енергийния 
пазар, следва да изготвят периодични 
междусекторни анализи на 
структурното развитие и перспективите 
на енергийната система в ЕС и, когато 
това е подходящо, по-подробни анализи 
на определени аспекти на енергийната 
система. Тези анализи следва, по-
специално, да допринасят за 
установяването на възможни 
инфраструктурни и инвестиционни 
несъответствия от гледна точка на 
баланса на предлагането и търсенето на 
енергия. Също така, анализите следва да 
се използват при обсъждане на 
равнището на ЕС на енергийните 
инфраструктури, и затова следва да 
бъдат изпращани на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет и да 
бъдат предоставяни на разположение на 
заинтересованите страни.

(15) Комисията, и по-специално нейната 
Служба за наблюдение на енергийния 
пазар, следва да изготвя периодични 
междусекторни анализи на 
структурното развитие и перспективите 
на енергийната система в ЕС и, когато 
това е подходящо, по-подробни анализи 
на определени аспекти на енергийната 
система. Тези анализи следва, по-
специално, да допринасят за 
повишаването на енергийната 
сигурност чрез установяването на 
възможни инфраструктурни и 
инвестиционни несъответствия и 
свързани с тях рискове от гледна точка 
на баланса на предлагането и търсенето 
на енергия и следва да допълват 
подходите на национално равнище 
чрез развитието на регионалните 
измерения. Също така, анализите 
следва да се използват при обсъждане 
на равнището на ЕС на енергийните 
инфраструктури, и затова следва да 
бъдат изпращани на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет и да 
бъдат предоставяни на разположение на 
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заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 30
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Малките и средните 
предприятия следва да могат да се 
възползват от инструмента за 
мониторинг за инвестиционни 
проекти, произтичащ от настоящия 
регламент, което ще направи 
събраните данни достъпни за 
обществеността и в дългосрочен план 
ще допринесе за осъществяването на 
нови и по-добре координирани 
инвестиции.

Or. en

Изменение 31
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията може да използва 
съдействие от експерти от държавите 
членки или други компетентни 
експерти, за да се стигне до общо 
разбиране на потенциалните 
несъответствия в инфраструктурата и 
свързаните с тях рискове и за да се 
насърчи прозрачността по отношение на 
бъдещото развитие.

(16) Комисията може да използва 
съдействие от експерти от държавите 
членки или други компетентни 
експерти; за да се стигне до общо 
разбиране на потенциалните 
несъответствия в инфраструктурата и 
свързаните с тях рискове и за да се 
насърчи прозрачността по отношение на 
бъдещото развитие, което е от особен 
интерес за новите участници на 
пазара.
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Or. en

Изменение 32
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Като се има предвид 
периодичното докладване по 
отношение на инвестиционните 
проекти, Комисията следва да 
предостави анализ на държавите 
членки, като нотифицира мерките, 
които са необходими за намаляване 
на рисковете от недостиг на 
инвестиции или ниско ниво на 
инвестиции.

Or. en

Изменение 33
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
секторите на течните горива, 
природния газ, електроенергията, 
включително електроенергията от 
възобновяеми източници, и 
биогоривата, както и за 
инвестиционните проекти за улавяне 
и съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за доброволна
нотификация от страна на държавите 
членки до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура.
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Or. nl

Изменение 34
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
секторите на течните горива, природния 
газ, електроенергията, включително 
електроенергията от възобновяеми 
източници, и биогоривата, както и за 
инвестиционните проекти за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
секторите на течните горива, природния 
газ, въглищата, възобновяемите 
енергийни източници,
електроенергията, включително 
електроенергията от възобновяеми 
източници, и транспортните горива 
от възобновяеми енергийни 
източници, както и за инвестиционните 
проекти за комбинирано производство 
на енергия, централно отопление и 
охлаждане и за улавяне, пренос и 
съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

Or. en

Изменение 35
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
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секторите на течните горива, природния 
газ, електроенергията, включително 
електроенергията от възобновяеми 
източници, и биогоривата, както и за 
инвестиционните проекти за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

секторите на течните горива, природния 
газ, електроенергията и биогоривата, 
както и за инвестиционните проекти за 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, генериран в тези сектори.

Or. fr

Изменение 36
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
секторите на течните горива, природния 
газ, електроенергията, включително 
електроенергията от възобновяеми 
източници, и биогоривата, както и за 
инвестиционните проекти за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

1. С настоящия регламент се въвежда 
обща нормативна уредба за 
нотификация до Комисията на данни и 
информация за инвестиционни проекти 
за енергийна инфраструктура в 
секторите на течните горива, природния 
газ, въглищата, електроенергията, 
включително електроенергията от 
възобновяеми източници, и 
биогоривата, както и за 
инвестиционните проекти за улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
генериран в тези сектори.

Or. de

Изменение 37
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се отнася за 
инвестиционните проекти от посочените 
в приложението видове, които са с вече 

Настоящият регламент се отнася за 
инвестиционните проекти от посочените 
в приложението видове, както и за 
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започнали дейности по изграждане или 
извеждане от експлоатация, или за 
които е взето окончателно 
инвестиционно решение.

тези, включени в многогодишни 
проекти за развитие на газовите и 
електроенергийните мрежи, които са 
с вече започнали дейности по 
изграждане или извеждане от 
експлоатация, или за които е взето 
окончателно инвестиционно решение.

Or. ro

Изменение 38
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, държавите членки могат да 
предоставят прогнозни данни или 
предварителна информация за 
инвестиционните проекти от 
посочените в приложението видове, 
по които е планирано започването на 
строителство в рамките на пет 
години или извеждане от 
експлоатация в рамките на три 
години, но за които още не са взети 
окончателни инвестиционни 
решения.

Също така, държавите членки могат, 
ако желаят, да предоставят прогнозни 
данни или предварителна информация 
за инвестиционните проекти за
енергийна инфраструктура, които са 
планирани или са в процес на
реализация на тяхна територия.

Or. nl

Изменение 39
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, държавите членки могат да
предоставят прогнозни данни или 
предварителна информация за 

Също така, държавите членки 
предоставят прогнозни данни или 
предварителна информация за 
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инвестиционните проекти от посочените 
в приложението видове, по които е 
планирано започването на строителство 
в рамките на пет години или извеждане 
от експлоатация в рамките на три 
години, но за които още не са взети 
окончателни инвестиционни решения.

инвестиционните проекти от посочените 
в приложението видове, по които е 
планирано започването на строителство 
в рамките на пет години или извеждане 
от експлоатация в рамките на три 
години, но за които още не са взети 
окончателни инвестиционни решения.

Or. en

Изменение 40
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Инвестиционни проекти“ означава 
проекти, имащи за цел:

2. „Инвестиционни проекти“ означава 
проекти, притежаващи разрешение 
от компетентните органи, и имащи 
за цел:

Or. en

Изменение 41
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) преобразуване, модернизация, 
увеличаване или намаляване на 
капацитета на съществуваща 
инфраструктура;

ii) преобразуване, модернизация, 
увеличаване или намаляване на 
капацитета на съществуваща 
инфраструктура и свързване на два или 
повече компонента в съществуваща 
или инсталирана инфраструктура;

Or. ro
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Изменение 42
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. „улавяне“ означава процеса на 
улавяне на въглероден диоксид от 
промишлени инсталации с цел 
съхранение;

Or. en

Изменение 43
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. „ядрена инсталация“ означава:
i) инсталация за обогатяване, завод за 
производство на ядрено гориво, 
атомна електроцентрала, 
съоръжение за преработка, 
изследователски реактор, съоръжение 
за съхранение на отработено гориво; 
и
ii) съоръжения за съхранение на 
радиоактивни отпадъци, които се 
намират на същата площадка и са 
пряко свързани с ядрените 
инсталации, изброени в подточка i);

Or. en

Изменение 44
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „агрегирани данни“ означава 
данни, агрегирани на национално или 
регионално равнище. Ако 
агрегирането на данни на национално 
равнище би разкрило чувствителна 
от търговска гледна точка 
информация за определено 
предприятие, данни могат да се 
агрегират на регионално равнище. 
Решение относно подходящото 
регионално равнище се взема от 
Комисията при наличие на съвместно 
предложение на заинтересованите 
държави членки или упълномощените 
от тях институции.

Or. en

Изменение 45
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да излизат извън рамките на 
пропорционалното натоварване за 
събиране и докладване на данни, 
държавите членки или 
институциите, на които те 
възложат тази задача, трябва да 
компилират всички данни и 
информация, посочени в настоящия 
регламент, започвайки от 
1 януари 2015 г. и след това — на 
всеки две години.

заличава се

Те трябва да нотифицират до 
Комисията посочените в настоящия 
регламент данни и съответната 
проектна информация в 2015 г., като 
тази година е първата година на 
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докладване, и след това — на всеки две 
години. Така нотифицираните данни 
трябва да са в агрегиран вид, освен 
данните и съответната информация, 
свързани с трансгранични проекти за 
пренос на енергия.
Държавите членки или 
упълномощените от тях 
институции трябва да нотифицират 
данните и съответната проектна 
информация в агрегиран вид в срок до 
31 юли от съответната година на 
докладване.

Or. nl

Изменение 46
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните предприятия трябва да 
подават посочените в член 3 данни 
или информация на държавите 
членки (или на техните 
упълномощени институции), на 
чиято територия планират да 
изпълнят инвестиционни проекти, 
преди 1 юни от всяка година на 
докладване. Подадените данни и 
информация трябва да отразяват 
състоянието на инвестиционните 
проекти към 31 март от 
съответната година на докладване.

заличава се

Or. nl

Изменение 47
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните предприятия трябва да 
подават посочените в член 3 данни или 
информация на държавите членки (или 
на техните упълномощени институции), 
на чиято територия планират да 
изпълнят инвестиционни проекти, преди 
1 юни от всяка година на докладване. 
Подадените данни и информация трябва 
да отразяват състоянието на 
инвестиционните проекти към 31 март 
от съответната година на докладване.

Съответните предприятия трябва да 
подават посочените в член 3 данни или 
информация на държавите членки (или 
на техните упълномощени институции), 
на чиято територия планират да 
изпълнят инвестиционни проекти, преди 
15 април от всяка година на докладване. 
Подадените данни и информация трябва 
да отразяват състоянието на 
инвестиционните проекти към 31 март 
от съответната година на докладване.

Or. ro

Изменение 48
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на видовете 
инвестиционни проекти, изброени в 
приложението, нотификацията по 
член 3 трябва да включва, когато е 
уместно:

1. По отношение на видовете 
инвестиционни проекти, свързани с 
енергийната инфраструктура, 
нотификацията може да включва
например:

Or. nl

Изменение 49
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) датите, на които необходимите 
разрешения и лицензи за строеж са 
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били предоставени;

Or. en

Изменение 50
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вероятната година на пускане в 
експлоатация;

в) вероятната година на пускане в 
експлоатация и закъсненията, които 
са настъпили или са предвидени да 
настъпят;

Or. en

Изменение 51
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, техните 
упълномощени институции или 
специалният орган по член 3, 
параграф 2, буква б), могат да добавят 
към съобщаваната от тях информация 
съответни обяснителни бележки, като 
например бележки относно закъснения 
или препятствия пред изпълнението на 
инвестиционните проекти.

Държавите членки, техните 
упълномощени институции или 
специалният орган по член 3, 
параграф 2, буква б), добавят към 
съобщаваната от тях информация 
всички съответни обяснителни бележки, 
като например бележки относно 
закъснения или препятствия пред 
изпълнението на инвестиционните 
проекти.

Or. en

Изменение 52
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че информацията се подготвя 
от специални органи, съобщаваните 
данни и информация могат да бъдат 
придружени от подходящи обяснителни 
бележки от държавите членки.

В случай че информацията се подготвя 
от специални органи, съобщаваните 
данни и информация могат да бъдат 
придружени от подходящи обяснителни 
бележки от държавите членки. По 
искане на Комисията държавите 
членки предоставят допълнителна 
информация или пояснение във връзка 
с предоставените данни.

Or. en

Изменение 53
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
регламент данни и информация, по-
специално в споменатите в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в агрегиран вид, който не 
дава възможност за разкриване на данни 
относно отделни предприятия или 
инсталации, нито за тяхното извеждане 
по дедуктивен път.

2. Комисията публикува предоставените 
съгласно настоящия регламент данни и 
информация, по-специално в 
споменатите в член 10, параграф 3 
анализи, при условие че данните и 
информацията бъдат публикувани в 
агрегиран вид, който не дава 
възможност за разкриване на данни 
относно отделни предприятия или 
инсталации, нито за тяхното извеждане 
по дедуктивен път.

Комисията предоставя също така 
достъп до информация за околната 
среда в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1367/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 г. относно 
прилагането на разпоредбите на 
Орхуската конвенция за достъп до 
информация, публично участие в 
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процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда към институциите и 
органите на Общността.

Or. en

Изменение 54
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
регламент данни и информация, по-
специално в споменатите в член 10, 
параграф 3 анализи, при условие че 
данните и информацията бъдат 
публикувани в агрегиран вид, който не 
дава възможност за разкриване на данни 
относно отделни предприятия или 
инсталации, нито за тяхното извеждане 
по дедуктивен път.

2. Комисията може да публикува 
предоставените съгласно настоящия 
регламент агрегирани данни и 
информация, по-специално в 
споменатите в член 10, параграф 3 
анализи, при условие че данните и 
информацията бъдат публикувани в 
агрегиран вид на национално или 
регионално равнище, който не дава 
възможност за разкриване на данни 
относно отделни предприятия или 
инсталации, нито за тяхното извеждане 
по дедуктивен път.

Or. en

Изменение 55
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, Комисията и 
упълномощените от тях институции са 
длъжни да запазват поверителността на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и информация, с които 
разполагат.

3. Държавите членки, Комисията и 
упълномощените от тях институции са 
длъжни да запазват поверителността на 
чувствителните от търговска и/или 
стратегическа гледна точка данни или
информация, с които разполагат.
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Or. en

Изменение 56
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията носи отговорност за 
разработването, хостинга, управлението 
и поддръжката на информационните 
ресурси, необходими за получаване, 
съхраняване и извършване на обработка 
на данните или информацията относно 
енергийните инфраструктури, 
нотифицирани до Комисията съгласно 
настоящия регламент.

Комисията носи отговорност за 
разработването, сигурността, 
поверителността, хостинга, 
управлението и поддръжката на 
информационните ресурси, необходими 
за получаване, съхраняване и 
извършване на обработка на данните 
или информацията относно енергийните 
инфраструктури, нотифицирани до 
Комисията съгласно настоящия 
регламент.

Or. ro

Изменение 57
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на предоставените данни и 
информация и, ако е подходящо, също и 
на други източници на данни, 
включително закупени от Комисията 
данни, и като се отчитат съответните 
анализи, като например във връзка с 
многогодишните планове за развитие на 
газовите и електроенергийните мрежи, 
Комисията се задължава да изпраща на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет и да публикува на всеки две 

Въз основа на предоставените данни и 
информация и, ако е подходящо, също и 
на други източници на данни, 
включително закупени от Комисията 
данни или предоставени ѝ съгласно 
друго законодателство на ЕС, 
включително източници, които 
попадат под стойностите за 
капацитет, зададени в 
приложението, и като се отчитат 
съответните анализи, като например във 
връзка с многогодишните планове за 
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години междусекторен анализ на 
структурното развитие и перспективите 
на енергийната система в ЕС. Тези 
анализи трябва да са насочени, по-
специално, към:

развитие на газовите и 
електроенергийните мрежи, Комисията 
се задължава да изпраща на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет и да публикува на всеки две 
години междусекторен анализ на 
структурното развитие и перспективите 
на енергийната система в ЕС. Тези 
анализи трябва да са насочени, по-
специално, към:

Or. en

Изменение 58
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) откриване на потенциални бъдещи 
несъответствия между търсенето и 
предлагането на енергия, които биха 
били значителни от гледна точка на 
енергийната политика на ЕС;

а) откриване на потенциални бъдещи 
несъответствия и излишъци между 
търсенето и предлагането на енергия, 
които биха били значителни от гледна 
точка на енергийната политика на ЕС,
като се акцентира специално върху 
увеличаването на енергийната 
зависимост, по-специално чрез 
намаляване на цялостното енергийно 
потребление в ЕС;

Or. en

Изменение 59
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) установяване на трансгранични 
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несъответствия и недостатъци при 
преноса, които възпрепятстват 
функционирането на вътрешния 
енергиен пазар;

Or. en

Изменение 60
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) наблюдение на инвестиционни 
проекти на ЕС в трети държави, 
които оказват въздействие върху 
енергийния пазар и енергийната 
сигурност на ЕС;

Or. en

Изменение 61
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) анализиране на развитието на 
инвестиционните проекти от 
момента на предоставянето на 
разрешение до настоящия етап;

Or. en

Изменение 62
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 2a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя анализ на 
държавите членки, като нотифицира 
мерките, които са необходими за 
намаляване на рисковете от недостиг 
на инвестиции или ниско ниво на 
инвестиции.

Or. en

Изменение 63
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се задължава до 
31 декември 2016 г. да направи преглед 
на прилагането му и да представи
доклад за резултатите от прегледа на 
Европейския парламент и на Съвета. В 
прегледа Комисията трябва да разгледа, 
inter alia, възможността за 
разширяване на обхвата с цел 
включване на добива на газ, нефт и 
въглища.

Комисията се задължава до 
31 декември 2018 г. да направи преглед 
на прилагането му и да представи 
доклад за резултатите от прегледа на 
Европейския парламент и на Съвета. В 
прегледа Комисията трябва да разгледа, 
inter alia, включването на инвестиции 
на ЕС в проекти в трети държави, 
които имат пряко въздействие върху 
енергийния пазар на ЕС и сигурността 
на неговите доставки.

Or. de

Изменение 64
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел подобряване на качеството на 
данните, прегледът може да 
преразгледа минималните прагове, 
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зададени в допълнението към 
предложения регламент, както и да 
уточни под формата на образец 
основните характеристики на 
инфраструктурата или планираните 
или в процес на изграждане
мощности/капацитет.

Or. en

Изменение 65
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1.3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3a Добив
– инсталации за добив с минимален 
капацитет от 1 милион тона 
годишно.

Or. de

Изменение 66
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2.3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3a Извличане
– инсталации за конвенционално 
и/или неконвенциално извличане на 
природен газ с капацитет от 
180 милиона м3 годишно

Or. de
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Изменение 67
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– топлинни и атомни електроцентрали 
(генераторни блокове с 
електрогенерираща мощност, равна на 
или по-голяма от 100 MW), или

– топлинни и атомни електроцентрали 
(генераторни блокове с 
електрогенерираща мощност, равна на 
или по-голяма от 50 MW), или

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове.

Изменение 68
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– електроцентрали на база 
биомаса/течни горива от 
биомаса/отпадъци (с мощност, равна на 
или по-голяма от 20 MW),

– електроцентрали на база 
биомаса/течни горива от 
биомаса/отпадъци (с мощност, равна на 
или по-голяма от 10 MW),

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове.
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Изменение 69
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– централи за комбинирано 
производство на електроенергия и 
полезна топлинна енергия (инсталации с 
електрогенерираща мощност, равна на 
или по-голяма от 20 MW),

– централи за комбинирано 
производство на електроенергия и 
полезна топлинна енергия (инсталации с 
електрогенерираща мощност, равна на 
или по-голяма от 10 MW),

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове.

Изменение 70
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– водноелектрически централи 
(инсталации с мощност, равна на или 
по-голяма от 30 MW),

– водноелектрически централи 
(инсталации с мощност, равна на или 
по-голяма от 15 MW),

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове. 
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Изменение 71
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– вятърни централи с мощност, равна на 
или по-голяма от 20 MW,

– вятърни паркове, под които се 
разбира струпване в пространството 
на вятърни централи, които в 
организационно и/или техническо 
отношение образуват цялост, с 
мощност, равна на или по-голяма от 
10 MW, както и отделни вятърни 
централи с мощност, равна на или по-
голяма от 5 MW;

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове. 

Изменение 72
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– вятърни централи с мощност, равна на 
или по-голяма от 20 MW,

– вятърни централи с мощност, равна на 
или по-голяма от 20 MW за 
разположени в морето инсталации, 
или с мощност, равна на или по-
голяма от 5 MW за разположени на 
сушата инсталации,

Or. en



PE514.879v02-00 30/34 AM\944241BG.doc

BG

Изменение 73
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– слънчеви топлинни електроцентрали с 
концентратори на светлината и 
геотермални инсталации (с мощност, 
равна на или по-голяма от 20 MW),

– слънчеви топлинни електроцентрали с 
концентратори на светлината и 
геотермални инсталации (с мощност, 
равна на или по-голяма от 10 MW),

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове. 

Изменение 74
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– слънчеви топлинни електроцентрали с 
концентратори на светлината и 
геотермални инсталации (с мощност, 
равна на или по-голяма от 20 MW),

– слънчеви топлинни електроцентрали с 
концентратори на светлината и 
геотермални инсталации (с мощност, 
равна на или по-голяма от 10 MW),

Or. en

Изменение 75
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от 
10 MW).

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от 
1 MW).

Or. en

Изменение 76
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от 
10 MW).

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от 
5 MW).

Or. de

Обосновка

В хода на изпълнението на политиката в областта на климата и вследствие на 
повишеното използване на енергия от възобновяеми източници, организацията на 
енергийните доставки става все по-децентрализирана. Събираните данни трябва да 
отчитат този факт, за да се даде възможност за изграждането на представителна 
картина. Поради това е необходимо да се определят по-ниски прагове.

Изменение 77
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от 
10 MW).

– фотоволтаични инсталации (с 
мощност, равна на или по-голяма от
5 MW).

Or. en
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Изменение 78
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2a Складиране и други ядрени 
инсталации
– инсталации за съхраняване на 
електричество;
– инсталации за съхраняване на 
радиоактивни отпадъци;
– ядрени инсталации, различни от 
посочените в точка 3.1, първо тире.
(Изменението следва да се разглежда 
като ново подзаглавие, следващо след 
това относно „3.2. Пренос на 
електроенергия“)

Or. en

Изменение 79
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И 
ОХЛАЖДАНЕ
– местна топлофикационна мрежа с 
диаметър, равен на или по-голям от 
300 мм.

Or. en
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Изменение 80
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. ВЪГЛИЩА
3б.1. Добив и производство
– съоръжения за добив и производство 
с годишен производствен капацитет 
от най-малко 500 000 тона.

Or. en

Изменение 81
Вернер Ланген

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ВЪГЛИЩА
3a.1. Добив и производство
– съоръжения за добив и производство 
с годишен производствен капацитет 
от най-малко един милион тона.

Or. de

Изменение 82
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 5.1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1a Улавяне
– инсталации за улавяне на СО2, 
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свързани с производствени 
инсталации, посочени в точки 1.1 и 
3.1 (където случаят е такъв), с 
капацитет на улавяне, равен на или 
по-голям от 100 хиляди тона на 
година.

Or. en


