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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на 
Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в 
Европейската общност, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0361),

– като взе предвид член 284 от Договора за ЕО и член 187 от Договора за Евратом, 
съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0125/009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си 
съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО и член 119, втора алинея от 
Договора Евратом;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата 
декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от 
текста, одобрен от Парламента;

5. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

развитието в областта на инвестициите 
за енергийна инфраструктура в 
Общността представлява необходима
предпоставка за развитието на 
европейската енергийна политика.
Тази картина ще даде възможност на 
Комисията да прави необходимите 
сравнения и оценки или да предлага
подходящи мерки въз основа на 
съответните данни и анализи, по-
специално по отношение на бъдещия 
енергиен баланс. Всички мерки, 
предлагани или предприемани на 
общностно равнище, следва да бъдат 
неутрални и да не представляват 
намеса във функционирането на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Политическата цел на настоящия регламент следва да бъде изрично посочена. Той е 
важен инструмент за развитието на общата енергийна политика.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Уточнение – „наблюдателницата“ е всъщност отдел на Европейската комисия.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Данните и информацията относно 
прогнозните промени в мощностите за 
производство, пренос и съхранение на 
енергия и за проектите в различни 
сектори на енергетиката са от интерес за 
Общността. Ето защо, необходимо е да 
се осигури на Комисията информация за 
инвестиционните проекти, за които е 
предвидено бъдат въведени в 
експлоатация в рамките на 
следващите три години за секторите 
на нефта и природния газ, или в
рамките на следващите пет години за 
проекти в сектора на 
електроенергетиката, а също и за 
проекти за извеждане от експлоатация в 
рамките на следващите три години. 
Важно е, с цел уведомяването да бъде 
полезно и да се избегне създаването на 
погрешни очаквания, то да обхваща 
само тези проекти, които са на 
относително напреднал етап с 
голяма вероятност да бъдат 
завършени.

Or. en

Обосновка

В настоящия си вид текстът е твърде неясен, а следва да бъде ясно, че 
уведомяването касае само проекти с голяма вероятност за осъществяване.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Пояснение относно обхвата на регламента, както и допълнителен акцент върху 
необходимостта от гарантиране на конфиденциалността на данните.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед да бъде избегнато 
непропорционално административно 
натоварване и да се сведат до минимум 
разходите на държавите-членки и на 
предприятията, по-специално на 
малките и средните предприятия, в 

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

настоящия Регламент следва да се даде 
възможност за освобождаване на 
държавите-членки и на предприятията 
от задължения за докладване в случаите, 
когато еквивалентна и сравнима 
информация е предоставена на 
Комисията в съответствие със 
специализираното европейско 
законодателство за енергийния сектор, 
прието от институции на Европейския 
съюз и насочено към постигане на 
целите за изграждане на конкурентни 
европейски енергийни пазари, за 
устойчиво развитие на европейската 
енергийна система и за сигурност на 
енергийните доставки в Европейската 
общност. Комисията следва да разясни 
как се прилага това освобождаване, с 
цел действително да облекчи 
натоварването във връзка с 
докладването и да изясни 
съдържанието, формата и сроковете 
по отношение на задълженията за 
докладване, лицето или органите, 
които изпълняват тези задължения, 
както и тези, които са отговорни за 
администрирането на системата за 
докладване.  

Or. en

Обосновка

Въпреки че е разумно да се избягва дублирането на механизмите за докладване, в 
случай че предприятията използват алтернативни инструменти за предоставяне на 
данни на Комисията, трябва да се гарантира, че предоставените по други начини 
информация и данни са напълно съвместими и сравними с данните и информацията, 
предоставени чрез уведомяване. Освен това всички освобождавания следва да бъдат 
ясно уредени в актовете за изпълнение.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед на обработка на данните, 
както и за опростяване и за подобряване 
на сигурността на предоставянето на 
данни, Комисията и по-специално 
Наблюдателницата на енергийния пазар 
към нея следва да могат да вземат 
всички подходящи мерки за тази цел, 
по-специално да въвеждат интегрирани 
инструменти и процедури от областта 
на информационните технологии.

(13) С оглед на обработка на данните, 
както и за опростяване и за подобряване 
на сигурността на предоставянето на 
данни, Комисията и по-специално 
Наблюдателницата на енергийния пазар 
към нея следва да могат да вземат 
всички подходящи мерки за тази цел, 
по-специално да въвеждат интегрирани 
инструменти и процедури от областта 
на информационните технологии.
Комисията следва да гарантира, че 
тези ресурси в областта на 
информационните технологии 
осигуряват конфиденциалността на 
данните или информацията, 
предоставени на Комисията.

Or. en

Обосновка

Изискваните от Комисията данни и информация са от изключително чувствително 
естество за икономическите оператори и следователно тя трябва да осигури най-
високо ниво на конфиденциалност при работата с тях.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Комисията и по-специално 
Наблюдателницата на енергийния пазар 
следва да изготвят периодичен 
междусекторен анализ на структурното 
развитие и перспективите на 
енергийната система в Общността и, в 
случаите когато това е подходящо, по-

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

подробен анализ на някои аспекти на 
енергийната система; тези анализи 
следва по-специално да допринесат за 
установяването на възможни 
инфраструктурни и инвестиционни 
несъответствия от гледна точка на 
дългосрочния баланс на предлагането и 
търсенето на енергия. Тези анализи 
следва също така да допринесат за 
постоянни разисквания на европейско 
равнище относно необходимостта от 
инфраструктура в областта на
енергетиката и поради това следва да 
се предоставят на заинтересованите 
страни за обсъждане. 

Or. en

Обосновка

Уточнение – „наблюдателницата“ е всъщност само отдел на Европейската комисия. 
Освен това, политическата цел на настоящия регламент следва да бъде изрично 
посочена. Той е важен инструмент за развитието на общата енергийна политика и 
следва да даде начало на разисквания на равнище ЕС между всички заинтересовани 
страни и участници.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Уточнение.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящият Регламент се отнася за 
посочените в Приложението видове 
инвестиционни проекти, за които е 
предвидено бъдат въведени в 
експлоатация в рамките на 
следващите три години за секторите 
на нефта и природния газ или в 
рамките на следващите пет години за 
проекти в сектора на 
електроенергетиката, а също и за 
проекти за извеждане от експлоатация в 
рамките на следващите три години.

Or. en

Обосновка

В настоящия си вид текстът („проекти, по които са започнати дейности или е 
предвидено да започнат дейности в следващите пет години”) е твърде неясен и може 
да означава, по-специално що се отнася до секторите на нефта и природния газ, че ще 
трябва да се предоставят данни за проектите на прекалено ранен етап. Това би могло 
да увеличи степента на несигурност на прогнозите, които трябва да се представят 
от Комисията.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „планирани инвестиционни проекти“ 
означава инвестиционни проекти преди 
да са започнали строителните работи и 
преди да са направени капиталови 
разходи, или съответно преди да е 

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

или съответно не е реализирано 
извеждането от експлоатация;

Or. en

Обосновка

Определението не е достатъчно ясно. Според предложеното определение единствено 
проекти, които са на етап идея или на етап проучване на възможностите за 
осъществяване, биха могли да попаднат в обхвата на настоящия регламент. Това 
обаче не би дало ясна представа за очакваното развитие на проекта и би създало 
проблеми по отношение на конфиденциалността. Следователно е необходимо да се 
обхващат единствено проекти, за които има голяма вероятност да бъдат завършени. 
Издаването на разрешение за строителство би могло да представлява добра начална 
точка за задействане на процедурата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „пускане в експлоатация” 
означава етапът, в който даден 
инфраструктурен обект се въвежда в 
експлоатация;

Or. en

Обосновка

Тъй като в текста има определение на „извеждане от експлоатация”, определението 
на „пускане в експлоатация” също изглежда необходимо.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните предприятия трябва да 
предоставят посочените в член 3 данни 
и информация на държавите-членки, на 
чиято територия те планират да 
изпълнят инвестиционни проекти (или 
на упълномощената от държавите-
членки организация) в срок до 31 май от 
всяка година на докладване. 
Предоставените данни и информация 
трябва да отразяват състоянието на 
инвестиционните проекти към 31 март 
от съответната година на докладване.

1. Съответните предприятия трябва да 
предоставят посочените в член 3 данни 
и информация на държавите-членки, на 
чиято територия те планират да 
изпълнят инвестиционни проекти (или 
на упълномощената от държавите-
членки организация) в срок до 31 май от 
всяка година на докладване. 
Предоставените данни и информация 
трябва да отразяват състоянието на 
инвестиционните проекти към 31 март 
от съответната година на докладване.

Изискването в първата алинея, обаче, не 
се отнася за предприятия по отношение 
на които държавата-членка реши да 
използва други начини за предоставяне 
на Комисията на посочените в член 3 
данни или информация.

Изискването в първата алинея, обаче, не 
се отнася за предприятия по отношение 
на които държавата-членка реши да 
използва други начини за предоставяне 
на Комисията на посочените в член 3 
данни или информация, при условие че 
предоставените данни или 
информация са съпоставими и 
еквивалентни.

Or. en

Обосновка

Въпреки че е разумно да се избягва дублирането на механизмите за докладване, в 
случай че предприятията използват алтернативни инструменти за предоставяне на 
данни на Комисията, трябва да се гарантира, че предоставените по други начини 
информация и данни са напълно съвместими и сравними с данните и информацията, 
предоставени чрез уведомяване. Това е елемент, важен за подобряването на старото 
законодателство чрез новото.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) планираните или изграждани 
мощности/капацитети;

а) размер на планираните или 
изграждани мощности/капацитети;

Or. en

Обосновка
В параграф 3 от същия член регламентът споменава „общия размер на 
инсталираните мощности”. Трябва да се поясни, че думата „капацитети” в първия 
параграф се отнася до същата информация.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вероятната дата на извеждането от 
експлоатация;

б) вероятната дата на извеждането от 
експлоатация, включително, когато е 
приложимо, междинните дати за 
постепенно спиране на действието на 
инфраструктурния обект;

Or. en

Обосновка

Важно е да се разполага с по-голяма информация относно точния етап на развитие 
на новата инфраструктура в областта на енергетиката.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, техните 
упълномощени организации или 
конкретната институция съгласно член 
3, параграф 2, трябва да допълват 
своите предоставяни данни с 

Когато държавите-членки 
разполагат с информация относно 
закъснения и/или препятствия по 
отношение на реализацията на 
инвестиционни проекти, техните 
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всякакви коментари, каквито те биха 
могли да имат, като например 
коментари за закъснения или 
препятствия по отношение на 
реализацията на инвестиционни 
проекти.

упълномощени организации или 
конкретната институция съгласно член 
3, параграф 2, трябва да включат тази 
информация в данните, предоставяни 
съгласно член 3.

Or. en

Обосновка

Трябва ясно да се посочи, че държавите-членки имат задължението да добавят 
коментари към предоставяните от тях данни в случай че разполагат с информация 
относно закъснения и/или забавяния по отношение на реализацията на инвестиционни 
проекти.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки, упълномощената 
от тях организация или институциите, 
на които са възложени инвестиционни 
планове на ЕС специално за енергийния 
сектор, осигуряват качество, 
съответствие, точност, яснота, 
навременност и последователност на 
данните и информацията, които те 
предоставят на Комисията. Ако 
информацията не е достатъчно ясна 
и изчерпателна, Комисията може да 
изиска от тези институции да 
предоставят допълнителна 
информация.

Or. en

Обосновка

В миналото предишните регулаторни норми не са били прилагани правилно и 
Комисията не винаги е разполагала със съгласувани и сравними данни. Трябва да се 
изясни, че информацията, която трябва да се предоставя на Комисията, трябва да 
бъде ясна и изчерпателна, а ако тя не е такава, Комисията има право да изиска 
разяснения.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки има твърде ограничен брой предприятия, които участват в 
дадена стопанска дейност, така че дори само използване на обобщени данни би 
разкрило поверителна информация и следователно трябва да се изясни, че Комисията 
ползва данните по начин, който не дава възможност да се изведат като заключение 
сведения за отделни предприятия.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки, техните 
упълномощени организации и 
Комисията са поотделно отговорни 
за запазване на конфиденциалността на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и информация, с които 
разполагат.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се изясни кой отговаря за запазване на конфиденциалността на 
данните, с които разполага.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да приеме
необходимите мерки за прилагането на 
настоящия Регламент, отнасящи се по-
специално до изчислителните методики, 
които ще бъдат използвани, 
техническите определения, както и 
формата, съдържанието и други 
особености на предоставяните данни и 
информация съгласно член 3.

Комисията приема необходимите мерки 
за прилагането на настоящия Регламент. 
Подобни мерки включват по-
специално изчислителните методики, 
които ще бъдат използвани, 
техническите определения, както и 
формата, съдържанието и други 
особености на предоставяните данни и 
информация съгласно член 3, 
включително прилагането на 
освобождаването по член 3, параграф 
2, и по-специално разпоредбите 
относно сроковете и съдържанието 
на предоставяните данни, както и 
организациите, подлежащи на 
задължения за докладване.

Or. en

Обосновка

За да се избегне създаването на административна тежест, е необходимо да се изясни 
как трябва да се прилага освобождаването в случай на двойно докладване.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията също така гарантира, че 
ресурсите в сферата на 
информационната технология, 
необходими за целите по първия 
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параграф, гарантират 
конфиденциалността на данните или 
информацията, предоставени на
Комисията съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Данните и информацията, изисквани от Комисията, са много чувствителни за 
стопанските субекти и следователно Комисията трябва да гарантира най-високо 
равнище на конфиденциалност при боравене с тези данни или информация.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

a) установяване на възможни бъдещи 
несъответствия в търсенето и 
предлагането на енергия със специален 
акцент върху потенциалните за 
близкото бъдеще недостатъци и 
слабости в инфраструктурата за 
производство и пренос;

б) установяване на съществуващи 
препятствия за инвестициите и 
насърчаване на най-добрите практики за 
тяхното преодоляване;

б) установяване на съществуващи 
препятствия като цяло за инвестициите 
и в частност за разработването на 
възобновяеми енергийни източници, 
насърчаване на най-добрите практики за 
тяхното преодоляване;

в) увеличаване на прозрачността за в) увеличаване на прозрачността за 
нуждите на участниците в пазара и за 



PE430.531v02-00 20/26 PR\797212BG.doc

BG

нуждите на участниците в пазара. потенциалните нови участници;
ва) идентифициране на нуждите от 
инвестиции за подобряване на 
функционирането на вътрешния 
пазар на енергия (напр. възможност 
за обръщане на посоката на преноса и 
междусистемни връзки). 

Or. en

Обосновка

Събраните данни и информация трябва да се използват по-конкретно за 
идентифициране на недостатъци по отношение на инвестирането в 
инфраструктура, които биха могли да попречат на прилагането на 
законодателството за вътрешния пазар на енергия, както и на директивата за 
възобновяемите енергийни източници. Инструментът за предаване на данни трябва 
да се използва като инструмент за ранно предупреждение за инфраструктурни 
недостатъци, които заплашват успешното прилагане на обща европейска енергийна 
политика.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предоставянето на данни следва да има политическа цел, а именно да се подготви 
анализ, който предоставя материал за непрекъснат дебат на европейско равнище 
относно необходимостта от енергийна инфраструктура. Следователно Комисията 
трябва да бъде задължена да обсъжда своите анализи със заинтересованите страни.
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Големите инвестиции в проекти за добив на нефт играят важна роля за 
наблюдението на събитията и тенденциите на европейския енергиен пазар, особено 
предвид намаляващите ресурси на ЕС; поради тази причина те също следва да бъдат 
обхванати от регламента.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-2.1. Добив
- Инсталации за добив с капацитет, 
надвишаващ 0,1 милиона куб. м. на ден

Or. en

Обосновка

Големите инвестиции в проекти за добив на газ играят важна роля за наблюдението 
на събитията и тенденциите на европейския енергиен пазар, особено предвид 
намаляващите ресурси на ЕС; поради тази причина те също следва да бъдат 
обхванати от регламента.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Терминали за втечнен природен 
газ (LNG)

2.2. Втечнен природен газ (LNG)

Терминали за внос на втечнен природен 
газ.

Терминали за внос и износ на втечнен 
природен газ.

- Мощности за регазификация, 
съхраняване и втечняване

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да обхваща както вноса, така и износа, с цел осигуряване на 
последователност.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Вятърни електроцентрали (с мощност 
равна или по-голяма от 20 MW за 
разположени в морето инсталации или с 
мощност равна на или по-голяма от 10
MW за разположени на сушата 
инсталации);

- Вятърни електроцентрали (с мощност 
равна 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

Обосновка

Посочената от Комисията прагова стойност от 10 MW за разположени на сушата 
вятърни централи ще бъде прекалено висока и няма да е възможно да се добие 
адекватна представа за главната тенденция в развитието на вятърната енергия в ЕС 
през последните години (36% от всички нови мощности за производство на 
електроенергия, изградени в ЕС през 2008 г., бяха ветроенергийни съоръжения, като 
така тези технологии доминираха над всички останали). Подобен инструмент, който 
не предоставя възможност за наблюдение на една толкова важна част от 
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системата на производство на електроенергия, не само ще бъде безполезен, но също 
така ще повлияе отрицателно при формулирането на политиката.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обяснителен меморандум

Контекст/ Предложение на Комисията

Настоящото предложение за регламент на Съвета (процедура на консултация) има за 
цел да гарантира, че Комисията получава точна и редовна информация относно 
инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура на ЕС, така че да 
бъде в състояние да изпълнява своите задачи и по-специално задачите, свързани с 
приноса й към европейската енергийна политика. Настоящият регламент в 
действителност заменя подобен регламент от 1996 г. (който пък изменя регламент от 
1972 г.). Отмененият регламент се счита за остарял, тъй като не отразява важните 
промени, настъпили в областта на енергетиката от 1996 г. насам (разширяването на ЕС 
и сигурността на енергийните доставки, източниците на възобновяема енергия, 
политиката относно изменението на климата, новата роля на ЕС в областта на 
енергетиката съгласно Договора от Лисабон).

Регламентът изисква от държавите-членки (или от органа, на който те делегират тази 
задача) на всеки две години да събират и съобщават данни и информация относно 
определени видове (посочени в приложение към регламента) инвестиционни проекти, 
отнасящи се до изграждането, модернизацията или извеждането от експлоатация на 
мощности за производство, пренос или съхранение (планирани или действащи). Тези 
данни включват нефт, природен газ, електроенергия, както и въглероден диоксид, 
произведени от тези източници. Регламентът задължава енергийните предприятия да 
предоставят необходимите данни на съответните държави-членки. Регламентът също 
така определя съдържанието на предоставяните данни (мощности, местоположение, 
график, технологии, използвани с цел защита на сигурността на енергийните доставки, 
системи за улавяне на въглероден диоксид или на съоръжения за постигане на 
съответствие с изискванията, както и забележки относно закъснения или препятствия 
по отношение на реализацията на проектите).

С цел да се избегне двойно докладване, държавите-членки ще бъдат освободени от 
задължението да предоставят данни по инвестиционните проекти, ако се изисква 
предоставяне на информация за тези инвестиции по силата на друго специално 
законодателство на ЕС.

Информацията ще се счита за поверителна, но Комисията ще може да публикува 
обобщени данни1. На всеки две години Комисията също ще представя междусекторен 
анализ на структурното развитие и перспективи на енергийната система в ЕС, както и 
всякакви други конкретни анализи, за които се появи необходимост. Това ще даде 
възможност за установяване на възможни бъдещи несъответствия в търсенето и 
предлагането, както и на възможни препятствия за инвестициите. Настоящият 
регламент има за цел да внесе повече прозрачност в прогнозираното търсене и 

                                               
1 Чрез Наблюдателница на енергийния пазар - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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наличното (или планирано) предлагане.

Въз основа на тези анализи, Комисията ще може по-добре да насърчава най-добрите 
практики и да осигурява по-голяма прозрачност за участниците на пазара. За да може 
да се изграждат общи позиции по тези въпроси, резултатите от анализите ще бъдат 
обсъждани със заинтересовани страни и публикувани.

Предвижда се регламентът да бъде преразгледан пет години след влизането му в сила.

Позиция на докладчика 

Докладчикът счита, че това действително представлява една важна част от пъзела на 
енергийната политика на ЕС. Ефективно насърчаване на европейската енергийна 
политика на равнище ЕС не е възможно, без да разполагаме с достатъчно информация 
относно собствената ни енергийна инфраструктура. Въпреки това е важно да се 
гарантира конфиденциалността на информацията, както и обективността на всякакви 
последващи предложения, които да не са равнозначни на политическа интервенция на 
пазара. В допълнение изискванията за докладване следва да са лесни за изпълнение, 
така че да се избегне ненужна административна тежест за предприятията и 
администрацията на държавите-членки, или на Комисията.

Следователно докладчикът ще се стреми да гарантира, че регламентът ще се прилага на 
практика (тъй като редица държави-членки не спазиха задълженията за докладване 
съгласно стария регламент) и че ще бъде полезен в най-голяма степен чрез 
предоставянето на възможно най-добър преглед на очакваните събития в областта на 
енергийната инфраструктура.

Една от важните процедурни точки е, че настоящият регламент следва да има като 
правно основание новия член 194, въведен от Договора от Лисабон, който засилва 
правомощията на ЕС в областта на енергийната политика. Това, на свой ред, ще 
осигури на Европейския парламент правомощия за съвместно вземане на решение по 
законодателството (обикновената законодателна процедура съгласно Договора от 
Лисабон).

Останалите основни изменения в проектодоклада целят:
- изясняване на вида на планираните инвестиционни проекти, които трябва да се 

докладват и етапа от развитието на инвестициите, на който трябва да става 
докладването, с цел да бъдат избегнати проблеми, свързани с конфиденциалността, 
и да се даде точна картина на очакваното развитие на процесите, като се обхванат 
проекти, за които има съществува сериозна степен на вероятност да бъдат 
завършени; 

- изясняване на определенията и съдържанието на предоставяните данни;
- укрепване на разпоредбите относно конфиденциалността на данните, които ще се 

публикуват от Европейската комисия;
- облекчаване на тежестта, свързана с докладването, като се изиска от Комисията да 

изясни в акт по прилагането по какъв начин следва да се осъществява 
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освобождаването от двойно докладване (когато се изисква докладване по 
инвестиционни проекти съгласно други директиви) и по-специално какво трябва да 
се докладва, кога, от кого, на кого и в каква форма;

- подобряване на приложимостта на анализа, който трябва да бъде извършен от 
Комисията въз основа на получената информация, за да може да бъде използван 
като средство за ранно предупреждение за инфраструктурен недостиг, застрашаващ 
успешното провеждане на общата политика на ЕС в областта на енергетиката;

- обхващане на мощностите за добив/ производство на нефт и газ, въпреки че техният 
брой в Европейския съюз определено е ограничен и продължава да намалява.

- включване на задълженията за докладване относно мощностите за втечнен 
природен газ, което докладчикът счита за изключително важно за в бъдеще, за да се 
гарантира диверсифицирането на доставките на газ за ЕС;

- намаляване на праговата стойност за докладване на разположени на сушата 
мощности за вятърна енергия, тъй като изнесеното производство на енергия от по-
малки стопански единици може да се превърне във важна част от производството на 
енергия в ЕС.


