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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложените поправки от този вид подлежат на 
съгласуване между съответните отдели.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на 
Решение № 1364/2006/ЕО
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2011)0658),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението 
(C70371/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на общините на 
Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът 
на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 1 февруари 2012 г.1,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка от 1 февруари 
2012 г.2,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2012 г.3,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, 
както и комисията по регионално развитие (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

                                               
1 ОВ C 0000, 0.0.2012 г., стр. 0.
2 ОВ C 0000, 0.0.2012 г., стр. 0.
3 ОВ C 0000, 0.0.2012 г., стр. 0.
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3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Като се има предвид, че най-
добрата инфраструктура в 
екологичен, социален и икономически 
план е инфраструктурата, чието 
изграждане може да бъде избегнато; 
следователно енергийната 
ефективност е от жизненоважно 
значение и възможното влияние на 
предложената Директива за 
енергийна ефективност за 
намаляване на необходимостта от 
бъдеща инфраструктура следва да 
бъде отчетено в пълна степен.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Нарастващата технологична 
сложност на новия енергиен микс, 
дължаща се на значителен 
допълнителен принос от 
възобновяемите източници в рамките 
на кратък срок, е увеличила риска от 
липса на координиране и дори риска 
от прекъсвания на захранването в 
зависимите от много фактори 
мрежи. Тясното координиране между 
електроенергийната система и 
газовата система, както на 
регионално равнище, така и на 
равнището на ЕС, за събиране на 
информация относно трансграничен 
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обмен в реално време, би могло да 
стане важен инструмент за 
националните регулатори, 
операторите на преносни системи, 
Агенцията и Комисията чрез 
генерирането на необходима 
информация за планирането и 
ефективното функциониране на 
инфраструктурни 
мрежи/електроенергийни мрежи. 
Европейските мрежи на операторите 
на електропреносни и газопреносни 
системи следва да внасят 
предложения в Комисията за 
проектиране и осъществяване на 
подходящо оперативно координиране 
в реално време на европейската 
енергийна инфраструктура.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори и тематични 
области на стратегическата енергийна 
инфраструктура. За тази цел е 
необходимо решението за списъка да 
бъде взето от Комисията, като в същото 
време се спази правото на държавите 
членки да одобряват проекти от общ 
интерес, свързани с тяхната територия. 
Съгласно анализа в приложената оценка 
на въздействието, броят на тези 
проекти се очаква да е около 100 в 
областта на електроенергетиката и 
около 50 в газовия сектор.

(17) Списъкът на проектите от общ 
интерес следва да включва само такива 
проекти, които в най-голяма степен 
допринасят за реализацията на 
приоритетните коридори и тематични 
области на стратегическата енергийна 
инфраструктура. За тази цел е 
необходимо решението за списъка да 
бъде взето от Комисията, като в същото 
време се спазят принципите на 
прозрачност и обективност по време 
на процеса на подбор на проекти.
Правото на държавите членки да 
одобряват проекти от общ интерес, 
свързани с тяхната територия, е 
гарантирано в съответствие с 
Договора. В случай на отказ на 
държавите членки от проекти от 
общ интерес на тяхна територия, 
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такъв отказ следва да бъде надлежно 
обоснован и подкрепен с достатъчно 
доказателства. Съгласно анализа в 
приложената оценка на въздействието, 
броят на проектите от общ интерес
се очаква да е около 100 в областта на 
електроенергетиката и около 50 в 
газовия сектор.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) След оценка на ефективността 
на настоящите разпоредби относно 
издаването на разрешения държавите 
членки следва да бъдат насърчавани 
да прилагат тези разпоредби не само 
за проектите от общ интерес, но и за 
всички проекти, считани за 
необходими от гледна точка на 
техническата жизнеспособност.

Or. en

Обосновка

Има национални проекти, които могат да окажат въздействие върху проектите от 
общ интерес и са важни за развитието на ПОИ (разширяването на националните 
мрежи), но които не е задължително непременно да бъдат включени в рамките на 
самия ПОИ и могат да претърпят значителни закъснения.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Правилното и координирано 
прилагане на Директива 85/337/ЕО на 
Съвета, в съответствие с нейните 

(23) Правилното и координирано 
прилагане на Директива 85/337/ЕО на 
Съвета, в съответствие с нейните 
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изменения, и на Конвенциите от Орхус 
и Еспоо следва да осигури 
хармонизация на основните принципи за 
оценка на въздействията върху околната 
среда, включително в трансграничен 
контекст. Държавите членки следва да 
координират своите оценки на 
проектите от общ интерес и, в случаите 
в които това е възможно, да правят 
общи оценки.

изменения, и на Конвенциите от Орхус 
и Еспоо следва да осигури 
хармонизация на основните принципи за 
оценка на въздействията върху околната 
среда, включително в трансграничен 
контекст. Държавите членки следва да 
координират своите оценки на 
проектите от общ интерес и, в случаите 
в които това е възможно, да правят 
общи оценки. Държавите членки 
следва да бъдат насърчавани да 
обменят най-добри практики и да 
изграждат административен 
капацитет за процедурите за 
издаване на разрешения, а Комисията 
следва да играе роля в насърчаването 
на тези усилия.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид спешната 
необходимост от разработването на 
енергийни инфраструктури, 
опростяването на разрешителните 
процедури следва да бъде допълнено с 
въвеждане на ясен срок за вземането на 
решение от съответните компетентни 
органи дали да се изгражда проектът. 
Този срок следва да стимулира 
въвеждането на по-ефективно 
дефиниране и провеждане на 
процедурите и същевременно по 
никакъв начин да не компрометира 
спазването на високи стандарти по 
отношение на опазването на околната 
среда и участието на обществеността.

(24) Като се има предвид спешната 
необходимост от разработването на 
енергийни инфраструктури, 
опростяването на разрешителните 
процедури следва да бъде допълнено с 
въвеждане на ясен срок за вземането на 
решение от съответните компетентни 
органи дали да се изгражда проектът и с 
мерки за насърчаване на 
националните органи да приемат 
нови и по-ефективни методи на 
работа. Този срок следва да стимулира 
въвеждането на по-ефективно 
дефиниране и провеждане на 
процедурите и същевременно по 
никакъв начин да не компрометира 
спазването на високи стандарти по 
отношение на опазването на околната 
среда и участието на обществеността.
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Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Съществуващото законодателство 
за вътрешноевропейския енергиен пазар 
изисква тарифите за достъп до газовите 
и електроенергийните мрежи да 
осигуряват подходящо стимулиране на 
инвестициите. При прилагането на 
законодателството за 
вътрешноевропейския енергиен пазар 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват съразмерност на 
стимулите за проектите от общ интерес, 
включително на дългосрочните 
стимули, със специфичното равнище на 
риска при даден проект. Това се отнася 
по-специално за новаторските 
технологии за пренос на 
електроенергия, даващи възможност за 
широкомащабно интегриране във 
взаимосвързани мрежи на възобновяеми 
енергийни източници и 
децентрализирани ресурси, или 
съответно за реагиране на 
консуматорите, а също и за 
газопреносна инфраструктура, даваща 
възможност за авансово наемане на 
преносен капацитет или за 
допълнителна гъвкавост на пазара, 
позволяващи краткосрочно търгуване и 
резервно газоподаване в случай на 
смущения в доставките.

(28) Съществуващото законодателство 
за вътрешноевропейския енергиен пазар 
изисква тарифите за достъп до газовите 
и електроенергийните мрежи да 
осигуряват подходящо стимулиране на 
инвестициите. При прилагането на 
законодателството за 
вътрешноевропейския енергиен пазар 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват стабилна и 
предвидима регулаторна рамка със 
съразмерност на стимулите за проектите 
от общ интерес, включително на 
дългосрочните стимули, със 
специфичното равнище на риска при 
даден проект. Това се отнася по-
специално за новаторските технологии 
за пренос на електроенергия, даващи 
възможност за широкомащабно 
интегриране във взаимосвързани мрежи 
на възобновяеми енергийни източници и 
децентрализирани ресурси, или 
съответно за реагиране на
консуматорите, а също и за 
газопреносна инфраструктура, даваща 
възможност за авансово наемане на 
преносен капацитет или за 
допълнителна гъвкавост на пазара, 
позволяващи краткосрочно търгуване и 
резервно газоподаване в случай на 
смущения в доставките.

Or. en

Обосновка

Стабилната и предвидима регулаторна рамка в Европа дава възможност на 
организаторите и инвеститорите да привлекат средства на капиталовите пазари за 
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осъществяване на тези инвестиции без да носят регулаторен риск.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За проектите от общ интерес в 
областта на електроенергетиката, 
газовия сектор и преноса на въглероден 
двуокис следва да е допустимо 
предоставянето на финансова подкрепа 
от ЕС за проучвания и, в някои случаи, 
за строително-монтажни работи, 
съгласно предложения Регламент за 
Механизма за свързване на Европа 
(Регламента CEF), било под формата на 
безвъзмездна помощ или на новаторски 
финансови инструменти. Това ще 
осигури възможност за предоставяне на 
специфично оформена за конкретния 
проект финансова подкрепа за тези 
проекти, които не са жизнеспособни при 
съществуващата регулаторна рамка и 
пазарни условия. Тази финансова 
подкрепа следва да осигурява и 
необходимите синергии с 
финансирането чрез инструменти по 
други политики на ЕС. По-специално, 
по Механизма за свързване на Европа 
ще се финансира енергийна 
инфраструктура от европейско 
значение, а структурните фондове ще се 
използват за финансиране на 
интелигентни енергоразпределителни 
мрежи от местно или областно 
значение. По този начин тези два 
източника на финансиране взаимно ще 
се допълват.

(30) За проектите от общ интерес в 
областта на електроенергетиката, 
газовия сектор и преноса на въглероден 
двуокис следва да е допустимо 
предоставянето на финансова подкрепа 
от ЕС за проучвания и, в някои случаи, 
за строително-монтажни работи, 
съгласно предложения Регламент за 
Механизма за свързване на Европа 
(Регламента CEF), било под формата на 
безвъзмездна помощ или на новаторски 
финансови инструменти. Това ще 
осигури възможност за предоставяне на 
специфично оформена за конкретния 
проект финансова подкрепа за тези 
проекти, които не са жизнеспособни при 
съществуващата регулаторна рамка и 
пазарни условия, доколкото те са в 
съответствие със 
законодателството на Съюза 
относно вътрешноевропейския 
енергиен пазар. Тази финансова 
подкрепа следва да осигурява и 
необходимите синергии с 
финансирането чрез инструменти по 
други политики на ЕС. По-специално, 
по Механизма за свързване на Европа 
ще се финансира енергийна 
инфраструктура от европейско 
значение, а структурните фондове ще се 
използват за финансиране на 
интелигентни енергоразпределителни 
мрежи от местно или областно 
значение. По този начин тези два 
източника на финансиране взаимно ще 
се допълват.

Or. en
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Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, за транспортиране 
на нефт или въглероден двуокис, или за 
акумулиране на електроенергия и 
съхранение на газ, които са 
разположени в ЕС или свързват ЕС с 
една или повече трети страни;

1. „енергийна инфраструктура“ („energy 
infrastructure“) означава всякакви 
материални съоръжения, предназначени 
за пренос и разпределение на 
електроенергия и газ, включително 
съоръжения за приемане, 
регазификация и понижаване на 
налягането на втечнен природен газ, 
както и за транспортиране на нефт или 
въглероден двуокис, или за акумулиране 
на електроенергия и съхранение на газ
или въглероден двуокис, които са 
разположени в ЕС или свързват ЕС с 
една или повече трети страни;

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оператор на преносна система, 
оператор на разпределителна система 
или друг вид оператор или инвеститор, 
разработващ проект от общ интерес;
или

а) оператор на преносна система, 
оператор на разпределителна система 
или друг вид оператор или инвеститор, 
разработващ проект от общ интерес
съгласно посоченото в настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – точка 5а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. „Агенция“ означава Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия, създадена с Регламент 
(ЕО) № 713/2009;

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – точка 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. „Регионална група“ означава група, 
създадена съгласно приоритетните 
коридори, както са определени в 
приложение I, която може да 
включва представители на 
държавите членки, националните 
регулаторни органи, операторите на 
преносни системи, потенциалните 
отговарящи на изискванията 
организатори на проекти и 
организации, представляващи 
производителите и операторите на 
разпределителни системи, както и 
представители на Комисията, на 
Агенцията и на двете ЕМОПС, и 
която има задачата да сътрудничи в 
процеса на подбор на проекти от общ 
интерес и да наблюдава тяхното 
изпълнение;

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 – точка 5в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. „консенсус“ означава резултатът 
от процеса на вземане на решения на 
групата въз основа на съгласието на 
участниците в процеса, независимо 
дали то е единодушно или не. 

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията следва да състави 
списък на проекти от общ интерес в 
ЕС. Списъкът следва да бъде 
преразглеждан и при необходимост 
актуализиран на всеки две години. 
Първият списък следва да бъде приет 
не по-късно от 31 юли 2013 година.

заличава се

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Организаторите на проекти 
следва да подадат до съответната 
Група заявление за подбор на техния 
проект като проект от общ интерес 
в съответствие с параграф 2, точка 1 
от приложение III в рамките на три 
месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en



PR\890818BG.doc 15/79 PE480.775v01-00

BG

Обосновка

За яснота и процедурна прозрачност всички срокове следва да се отчитат от 
момента на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка група следва да съставя свой 
проектосписък на проекти от общ 
интерес съгласно процеса, формулиран 
в раздел 2 на Приложение III, в 
зависимост от приноса на всеки от 
тези проекти за реализация на 
приоритетните коридори и тематични 
области на енергийната 
инфраструктура, посочени в 
Приложение I и съгласно 
съответствието на тези проекти с 
критериите, посочени в член 4. За всяко 
отделно предложение за проект е 
необходимо одобрението на 
държавата членка (държавите 
членки), с чиято територия е свързан 
проектът.

3. Всяка група следва да съставя свой 
регионален проектосписък на проекти 
от общ интерес, като взема под 
внимание:

– процеса, формулиран в раздел 2 на 
приложение III; и
– приноса на всеки от тези проекти за 
реализация на целите на 
приоритетните коридори и тематични 
области на енергийната 
инфраструктура, посочени в 
приложение I; и
– съответствието на всеки проект с 
критериите, посочени в член 4, 
параграфи 1 и 2; и
– оценка на приноса на проекта към 
всеки един от конкретните 
критерии, определени съгласно член 4, 
параграф 2, букви а—д, приложими за 
всяка категория проекти и в 
съответствие с член 4, параграф 3; и
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– приноса към целите на 
териториалното сближаване.

Or. en

Обосновка

Договорът от Лисабон определя чрез Договора за ЕС (ДЕС) и Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС) териториалното сближаване и насърчаването на 
солидарността сред държавите членки в областта на енергетиката като общи цели 
на Съюза и предоставя на Съюза споделени компетентности с държавите членки 
(член 174 от ДФЕС, член 194, параграф 1 от ДФЕС) по този въпрос. Следва да е ясно, 
че всеки проект трябва да подлежи на оценка въз основа на множество критерии, 
която отразява по-адекватно предимствата и приноса на всеки проект към целите на 
европейската политика в областта на енергетиката и климата, за разлика от 
анализа въз основа на един единствен критерий.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
Приложение II, всяка Група е длъжна, 
не по-късно от шест месеца преди 
датата на приемане на списъка за 
целия ЕС по параграф 1, да представи 
на Агенцията за сътрудничество на 
енергийните регулатори (наричана тук 
„Агенцията“) свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
приложение II, всяка Група е длъжна, не 
по-късно от три месеца след срока, 
определен в член 2а, да представи на 
Агенцията за сътрудничество на
енергийните регулатори (наричана тук 
„Агенцията“) свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на проектите за 
транспортиране на нефт и въглероден 

По отношение на проектите за 
транспортиране на нефт и въглероден 
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двуокис, попадащи в категориите 
съгласно точка 3 и точка 4 от 
Приложение II, всяка Група е длъжна, 
не по-късно от шест месеца преди 
датата на приемане на списъка за 
целия ЕС по параграф 1, да представи 
на Комисията свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

двуокис, попадащи в категориите 
съгласно точка 3 и точка 4 от 
Приложение II, всяка Група е длъжна, 
не по-късно от три месеца след срока, 
определен в член 2а, да представи на 
Комисията свой проектосписък на 
проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато дадена Регионална група 
съставя свой проектосписък на 
проекти от общ интерес, за всяко 
отделно предложение за проект е 
необходимо одобрението на 
държавата членка (държавите 
членки), на чиято територия се 
намира проектът.
Когато държава членка откаже да 
избере проект от общ интерес на 
дадена Регионална група, този отказ 
трябва да бъде придружен от:
а) мотивирана обосновка за 
решението;
б) подробен и пропорционален план с 
алтернативни мерки, необходими за 
постигането на целите на отказания 
проект, при условие че той има 
същото ниво на икономическа 
ефективност и предоставя същите 
ползи на други държави членки без да 
увеличава съответните им разходи;
Ако поне една друга държава членка се 
противопостави на решението на 
държавата членка (държавите 
членки), на чиято територия се 
намира проектът, въпросът се 
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отнася до Агенцията за становище 
относно приложимостта на 
предложения проект за изграждане 
на вътрешния енергиен пазар на 
Съюза, за постигане на целите на 
политиката в областта на 
енергетиката и изменението на 
климата, както и за гарантиране на 
сигурността на доставките. Докато 
Агенцията не издаде своето 
становище, не се предприемат 
действия относно проектосписъка на 
проекти, засягащ Групата.
Ако Агенцията счита, че е 
целесъобразно проектът да бъде 
счетен за проект от общ интерес, 
съответната държава членка, 
Агенцията и Комисията следва да 
разгледат мотивираната обосновка
на държавите членки, за да 
установят дали може да бъде 
намерено такова решение, че 
проектът да бъде включен в списъка 
на проекти от общ интерес в Съюза.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да вземат под внимание европейския интерес при вземането 
на решение за отхвърляне на проект. С помощта на Комисията и Агенцията следва да 
се осигурят неутрални и равни условия по отношение на процеса на подбор, когато 
става въпрос за конкурентни проекти.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
Приложение II, Агенцията следва да 
представи на Комисията, не по-късно от 
два месеца след датата на получаване на 
проектосписъците на проекти от общ 

5. За електроенергийните и газовите 
проекти, попадащи в категориите 
съгласно точка 1 и точка 2 от 
приложение II, Агенцията следва да 
представи на Комисията, не по-късно от 
три месеца след датата на получаване 
на проектосписъците на проекти от общ 
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интерес по първата алинея на параграф 
4, становище относно 
проектосписъците на проекти от 
общ интерес, в което по-специално да 
е разгледано последователното 
прилагане от страна на Групите на 
критериите, формулирани в член 6, 
както и резултатите от анализа, 
проведен от европейските мрежи на 
операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за електроенергия 
и газ в съответствие с точка 2.6 от 
Приложение III.

интерес по първата алинея на параграф 
4, мотивирана препоръка, в която се 
предлага:

– за всеки регионален списък —
класиране на проектите, обобщени по 
групи, в ограничен брой категории 
според техния приоритет;
– единен списък на проекти от общ 
интерес, отнасящи се за целия Съюз, 
обобщени по съответните групи.
В анализа си Агенцията взема под 
внимание критериите, определени в 
член 4, резултатите от анализа, 
проведен от европейските мрежи на 
операторите на преносни системи 
(ENTSOs) съответно за електроенергия 
и газ в съответствие с точка 2.6 от 
приложение III, както и 
последователното им прилагане в 
Групите. Агенцията също така взема 
под внимание съгласуваността на 
проектите с последователно 
разширяване на мрежата по 
отношение на икономическата 
ефективност, трансграничната 
оперативна интеграция, както и на 
специфичния потенциал на всеки 
регион да допринесе в най-голяма 
степен за постигането на целите на 
политиката на ЕС в областта на 
енергетиката и изменението на 
климата.

Or. en
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Обосновка

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В рамките на два месеца от 
получаването на препоръката на 
Агенцията за списък на проекти от 
общ интерес, Комисията следва да 
състави списък на проекти от общ 
интерес, отнасящи се за целия Съюз, 
обобщени по групи, като 
същевременно гарантира, че е 
обърнато достатъчно внимание на 
периферните и малките държави 
членки, както и на целта за 
премахване на енергийната изолация в 
ЕС до 2015 г. Списъкът следва да бъде 
преразглеждан и при необходимост 
актуализиран на всеки две години в 
съответствие с десетгодишните 
планове на Съюза за развитие на 
енергийните мрежи и след 
процедурата, определена в параграфи 
3—6а от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Обръщането на внимание на периферните държави членки и на премахването на 
„енергийните острови“ е в съответствие със заключенията на Съвета от 4 февруари 
2011 г.
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Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Комисията следва да представи на 
Регионалните групи и да оповести 
публично подробна обосновка на 
резултатите от списъка на Съюза на 
проекти от общ интерес.

Or. en

Обосновка

За да бъдат спазени принципите на прозрачност.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проектите от общ интерес следва да 
отговарят на следните общи критерии:

1. Проектите от общ интерес следва да 
отговарят на следните общи критерии за 
допустимост:

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква –a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) проектът трябва да съответства 
на целите на ЕС в областта на 
енергетиката и изменението на 
климата;

Or. en
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Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектът трябва да е необходим за 
реализацията на приоритетните 
коридори и тематични области на 
енергийната инфраструктура, посочени 
от Приложение I; и

а) проектът допринася значително за 
реализацията на целите на
приоритетните коридори и тематични 
области на енергийната 
инфраструктура, посочени от 
приложение I и оценени в 
съответствие с параграфи 2 и 3 от 
настоящия член; и

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, било чрез пряко 
пресичане на границата на една или 
повече държави членки, или ако е 
разположен на територията на една 
държава членка — чрез значително 
трансгранично въздействието съгласно 
посоченото в точка 1 от Приложение IV;

в) проектът трябва да засяга поне две 
държави членки, ако има пряко 
пресичане на границата по суша или по 
море на една или повече държави 
членки, или ако е разположен на 
територията на една държава членка, но 
въпреки това има значително 
трансгранично въздействие, или в 
случай на укрепване на вътрешната 
инфраструктура проектът има 
отношение към трансгранично 
междусистемно свързване съгласно 
посоченото в точка 1 от приложение IV, 
или ако неговата цел е свързване на 
острови и периферни региони с 
централни региони на Съюза;

Or. en

Обосновка

Успоредно с развитието на възобновяемите енергийни източници е необходимо да се 
подкрепи интегрирането на производството на електроенергия от възобновяеми 
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източници при вътрешни проекти за укрепване на преносната инфраструктура, ако 
те допринасят за трансграничния пренос съгласно критериите, определени в 
приложение ІV.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 
на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от Приложение II — проектът
следва да има значителен принос във 
връзка с поне един от следните 
специфични критерии:

а) за проектите за пренос и акумулиране 
на електроенергия, попадащи в обхвата 
на категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) от приложение II —
проектите, които отговарят на 
изискванията за допустимост, следва 
да имат значителен принос във връзка 
с поне един от следните специфични 
критерии:

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– интеграция на пазара, конкуренция и 
гъвкавост на системата;

– интеграция на пазара, конкуренция и 
гъвкавост на системата с особен акцент 
върху повишаването на 
трансграничното междусистемно 
свързване и предотвратяването на 
трудностите при преноса;

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– устойчиво развитие, постигано inter 
alia чрез пренос на електроенергия, 
генерирана от възобновяеми източници, 
до големи центрове на потребление и 
обекти за акумулиране на енергия;

– устойчиво развитие, постигано inter 
alia чрез интегриране на възобновяеми 
енергийни източници към 
електроенергийната мрежа и пренос 
на електроенергия, генерирана от 
възобновяеми източници, до големи 
центрове на потребление и обекти за 
акумулиране на енергия;

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
Приложение II — проектът следва да 
има значителен принос във връзка с 
поне един от следните специфични 
критерии:

б) за газовите проекти, попадащи в 
обхвата на категориите по точка 2 от 
приложение II — проектите, които 
отговарят на изискванията за 
допустимост, следва да имат
значителен принос във връзка с поне 
един от следните специфични критерии:

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сигурност на доставките, постигана 
inter alia чрез диверсификация на 
източниците, доставящите партньори и 
маршрутите;

– сигурност на доставките, постигана 
inter alia чрез диверсификация на 
източниците, доставящите партньори и 
маршрутите, както и чрез реверсивно 
подаване;

Or. en
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Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подобряване на издръжливостта и 
сигурността на системите за 
транспортиране на въглероден двуокис;

– подобряване на издръжливостта и 
сигурността на системите за 
транспортиране на въглероден двуокис
или съхранение;

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на въпроса 
доколко всеки от предложените проекти 
е спешно необходим за постигане на 
целите по енергийната политика 
съответно за интеграция на пазара и 
конкуренция, устойчиво развитие и 
сигурност на енергийните доставки, за
броя на обхванатите от всеки проект 
страни и за това доколко проектът 
допълва другите предложени проекти.
За проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от Приложение II, 
следва са се обръща надлежно 
внимание и на броя на потребителите, 
обхванати от проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

4. При класирането на проекти, 
допринасящи за реализацията на един и 
същ приоритет, следва да се обръща 
надлежно внимание също на:

– въпроса доколко всеки от 
предложените проекти е спешно 
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необходим за постигане на целите по 
енергийната политика съответно за 
интеграция на пазара и конкуренция, 
устойчиво развитие и сигурност на 
енергийните доставки;
– броя на обхванатите от всеки проект 
страни, при условие че никоя държава 
членка не е обект на дискриминация 
въз основа на своето географско 
местоположение;
– това доколко проектът допълва 
другите предложени проекти;

– проектите, които включват 
участието на оператори от 
държавите членки, различни от тези, 
на чиято територия се намира 
проектът;
– за проектите, попадащи в категорията 
по точка 1, буква д) от приложение II, 
на броя на потребителите, обхванати от 
проекта, тяхното годишно 
енергопотребление и дела на енергията, 
генерирана на база на ресурси, 
електроенергията от които не подлежи 
на диспечерско управление и които се 
намират в района на тези потребители.

Or. en

Обосновка

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организаторите на проекти следва да 
реализират проектите от общ интерес в 
съответствие с план за изпълнение на 
проекта, включващ времеви график за 
провеждането на технико-икономически 
и проектни проучвания, регулаторно 
одобрение, изграждане и пускане в 
експлоатация, както и график за 
получаване на разрешения съгласно 
член 11, параграф 3. Проектите от общ 
интерес в даден район следва да бъдат 
експлоатирани от съответните 
оператори на преносни системи, 
оператори на разпределителни системи 
или други оператори.

1. Организаторите на проекти следва да 
изготвят план за изпълнение, който 
трябва да бъде одобрен от Агенцията, 
за да реализират проектите от общ 
интерес. Този план включва времеви 
график за провеждането на технико-
икономически и проектни проучвания, 
регулаторно одобрение, изграждане и 
пускане в експлоатация, както и график 
за получаване на разрешения съгласно 
член 11, параграф 3. Проектите от общ 
интерес в даден район следва да бъдат 
експлоатирани от съответните 
оператори на преносни системи, 
оператори на разпределителни системи 
или други оператори самостоятелно 
или съвместно с операторите от 
други държави членки. Агенцията 
също така съветва Групите относно 
осъществимостта на регулаторните 
аспекти, особено по отношение на 
времевия график за регулаторно 
одобрение.

Or. en

Обосновка

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията и Групите следва да 2. Агенцията и Групите следва да 
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провеждат мониторинг върху 
постигнатия напредък при реализацията 
на проектите от общ интерес. Групите 
могат да изискват допълнителна 
информация, предоставяна съгласно 
параграфи 3, 4 и 5, да верифицират на 
място подадената информация и да 
свикват срещи със съответните страни. 
Също така, Групите могат да искат от 
Агенцията да предприема мерки за 
улесняване на реализацията на 
проектите от общ интерес.

провеждат мониторинг върху 
постигнатия напредък при реализацията 
на проектите от общ интерес. За тази 
цел националните регулаторни органи 
и организаторите на проекти 
докладват на всяка регионална среща 
на Групата за постигнатия напредък.
Групите могат да изискват 
допълнителна информация съгласно 
параграфи 3, 4 и 5, да верифицират на 
място информацията и да свикват 
срещи със съответните страни. Също 
така, Групите могат да искат от 
Агенцията или съответните 
национални регулаторни органи да 
издават насоки и да възлагат на 
организаторите на проекти да 
предприемат мерки за ускоряване на 
реализацията на проектите от общ 
интерес в съответствие с плана за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в съответните случаи — данни за 
закъснения спрямо плана за изпълнение 
на проекта и за други срещнати 
трудности.

б) в съответните случаи — данни за 
закъснения спрямо плана за изпълнение 
на проекта, причините за тези 
закъснения и данни за други срещнати 
трудности.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ежегодно съответните компетентни 
органи по член 9 са длъжни да 
докладват на съответстващата Група, по 
време на срещата, провеждана след 
получаването на годишните доклади по 
параграф 3, какво е състоянието и — ако 
случаят е такъв — какви закъснения има 
в реализацията на проектите от общ 
интерес, изпълнявани на тяхната 
съответна територия.

5. Ежегодно съответните компетентни 
органи по член 9 са длъжни да 
докладват на съответстващата Група, по 
време на срещата, провеждана след 
получаването на годишните доклади по 
параграф 3, какво е състоянието и — ако 
случаят е такъв — какви закъснения има 
в реализацията на проектите от общ 
интерес, изпълнявани на тяхната 
съответна територия, и причините за 
тези закъснения.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако пускането в експлоатация на 
проект от общ интерес закъснее с 
повече от две години спрямо плана за 
изпълнение без достатъчни 
основания:

6. Ако пускането в експлоатация на 
проект от общ интерес закъснее с 
повече от две години спрямо плана за 
изпълнение освен по непреодолими 
причини извън отговорността на 
организатора на проекта:

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Организаторът на този проект
следва да приеме инвестиции за 
реализация на проекта от един или 
няколко други оператори или 
инвеститори. Системният оператор, в 
чийто район се намира инвестиционният 

а) След като закъснението стане две 
години, организаторът на проекта в 
рамките на 3 месеца следва да приеме 
инвестиции за реализация на проекта от 
един или няколко други оператори или 
инвеститори съгласно посоченото в 
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проект, следва да осигури на 
изпълняващия проекта оператор 
(оператори) или инвеститор 
(инвеститори) цялата необходима 
информация за реализация на 
инвестиционния проект, да свърже 
новите съоръжения към преносната 
мрежа и изобщо да положи всички 
усилия за улесняване на реализацията на 
инвестиционния проект и за 
постигането на сигурна, надеждна и 
ефикасна експлоатация и поддръжка на 
проекта от общ интерес.

член 2, параграф 5. Съответният
оператор, в чийто район се намира 
инвестиционният проект, следва да 
осигури на изпълняващия проекта 
оператор (оператори) или инвеститор 
(инвеститори) цялата необходима 
информация за реализация на 
инвестиционния проект, да свърже 
новите съоръжения към мрежата и 
изобщо да положи всички усилия за 
улесняване на реализацията на 
инвестиционния проект и за 
постигането на сигурна, надеждна и
ефикасна експлоатация и поддръжка на 
проекта от общ интерес.

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Комисията може да отправи покана 
за предложения, открита за участие на 
всеки един организатор на проекти, за 
реализация на проекта в съответствие с 
договорен времеви график.

б) Когато организаторът на проекта 
не отговаря на изискванията на буква 
а), Комисията в рамките на 2 месеца 
отправя покана за предложения, 
открита за участие на всеки един 
организатор на проекти съгласно 
посоченото в член 2, параграф 5, за 
реализация на проекта в съответствие с 
договорен времеви график.

Or. en

Обосновка

ПОИ са приоритетни проекти и закъсненията вече се толерират, ако са до две 
години; закъсненията извън този срок не са приемливи, освен по причини извън 
контрола на организатора на проекта. Отговорностите на организатора на проекта 
следва да бъдат ясни в тази връзка, както и сроковете за по-нататъшни действия от 
страна на Комисията. Отправянето на покана за представяне на предложения е 
ефективна мярка, за да се избегне блокирането и да се насърчи интеграцията на 
пазара.
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Изменение 41
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден проект от общ интерес може да 
отпадне от списъка на проекти от общ 
интерес в ЕС в съответствие с 
процедурата, посочена във второто 
изречение на член 3, параграф 1, при 
следните обстоятелства:

Даден проект от общ интерес може да 
отпадне от списъка на проекти от общ 
интерес в ЕС, при условие че не са 
започнали строително-монтажните 
работи или не са поети финансови 
задължения от доставчиците на 
оборудване, в съответствие с 
процедурата във второто изречение на 
член 3, параграф 6а, при следните 
обстоятелства:

Or. en

Обосновка

След определена степен на зрялост, проектът вече следва да не може да отпадне от 
списъка на ПОИ, за да се избегне несигурността за инвеститорите.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 — параграф 7 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Ако обхващащият цялата 
енергийна система анализ на 
разходите и ползите, направен от 
европейските мрежи на операторите 
на преносни системи (ENTSOs) в
съответствие с точка 6 от 
Приложение III, не показва 
положителен резултат за проекта;

а) Ако проектът вече не фигурира в
десетгодишния план за развитие на 
енергийните мрежи;

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Ако проектът престане да бъде 
включен в десетгодишния план за
развитие на енергийните мрежи;

б) Ако обхващащият цялата 
енергийна система анализ на 
разходите и ползите, направен от 
европейските мрежи на операторите 
на преносни системи (ENTSOs) в
съответствие с точка 6 от 
приложение III, не показва 
положителен резултат за проекта;

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За целите на мониторинга на 
оперативната съвместимост на
инфраструктурната мрежа 
организаторите на проекти следва да 
разглеждат в своите предложения 
интеграцията на своите проекти със 
системата за оперативно 
координиране, посочена в член 14а.

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. След като проектът от общ 
интерес започне да функционира, 
Агенцията наблюдава 
ефективността на неговия принос за 
изпълнението на общите и на 
специфичните критерии, довели до 
включването на проекта в списъка на 
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проектите от общ интерес. За тази 
цел Агенцията разполага с пълен 
достъп до информацията, посочена в 
член 14а, и я допълва с 
информацията, която е получила в 
резултат на изпълнението на 
Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията може 
да назначи европейски координатор за 
период от максимум една година, който 
период може да бъде подновен два пъти.

1. Когато даден проект от общ интерес е 
изправен пред значителни трудности за 
неговата реализация, Комисията, в 
консултация със съответните 
държави членки, назначава европейски 
координатор за период от максимум 
една година, който период може да бъде 
подновен два пъти.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да присъства и да докладва на 
срещите на съответната Регионална 
група;

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, за които се отнася 
проектът (проектите) следва да 
сътрудничат на европейския 
координатор при изпълнение на 
неговите/нейните задачи, посочени в 
параграфи 2 и 4.

5. Държавите членки, за които се отнася 
проектът (проектите), следва напълно 
да сътрудничат на европейския 
координатор при изпълнение на 
неговите/нейните задачи, посочени в 
параграфи 2 и 4.

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три месеца от влизането в 
сила на настоящия Регламент, 
Комисията следва да публикува 
указания, които да послужат на 
държавите членки за определяне на 
адекватни мерки и за осигуряване на 
съгласуваност в прилагането по 
отношение на проектите от общ интерес 
на изискваните по законодателството на 
ЕС процедури за оценка на 
въздействието върху околната среда.

В рамките на три месеца от влизането в 
сила на настоящия Регламент, 
Комисията следва да публикува 
указания, които да послужат на 
държавите членки за определяне на 
адекватни мерки и за осигуряване на 
съгласуваност в прилагането по 
отношение на проектите от общ интерес 
на изискваните по законодателството на 
ЕС процедури за оценка на
въздействието върху околната среда.
Комисията наблюдава изпълнението 
на тези насоки в тясно 
сътрудничество с регионалните групи 
в съответствие с член 11а, параграф 
3.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Координирана схема: Цялостното б) Координирана схема: Цялостното 
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решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 
издавани от компетентния орган и от 
други съответни органи. Компетентният 
орган следва да определя за всеки 
конкретен случай разумно 
продължителни срокове, в рамките на 
които да бъдат издадени отделните 
решения. Компетентният орган може да 
приеме отделно решение от името на 
друг съответен национален орган, в
случай че решението на този друг орган 
не бъде издадено в рамките на 
определения срок и ако закъснението не 
може да бъде адекватно оправдано. 
Компетентният орган може да отмени 
отделно решение на друг национален 
орган, ако счете че решението не е 
достатъчно обосновано от гледна точка 
на обуславящите го данни, представени 
от съответния орган. Компетентният 
орган следва да осигурява спазване на 
съответните изисквания по 
международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение.

решение може да включва няколко 
отделни правно обвързващи решения, 
издавани от компетентния орган и от 
други съответни органи. Компетентният 
орган следва да определя за всеки 
конкретен случай работна група, в 
която всички съответни органи имат 
представител, с цел да се определи 
план за процедура за издаване на 
разрешение и да се наблюдава 
неговото изпълнение. По отношение 
на член 11, параграф 1, 
компетентният орган може да 
определи разумно продължителни 
срокове, в рамките на които да бъдат 
издадени отделните решения. 
Компетентният орган може да приеме 
отделно решение от името на друг 
съответен национален орган, в случай че 
решението на този друг орган не бъде 
издадено в рамките на определения срок 
и ако закъснението не може да бъде 
оправдано по причини извън контрола 
на съответния национален орган. 
Компетентният орган може да отмени 
отделно решение на друг национален 
орган, ако счете че решението не е 
достатъчно обосновано от гледна точка 
на обуславящите го данни, представени 
от съответния орган. Компетентният 
орган следва да осигурява спазване на 
съответните изисквания по 
международното право и 
законодателството на ЕС и е длъжен 
надлежно да обоснове своето решение.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следва да се 
стремят да постигат третиране по 

4. Държавите членки следва да постигат 
третиране по възможно най-ефективен 
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възможно най-ефективен начин на 
обжалванията, оспорващи по същество 
или от процедурна гледна точка 
законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

начин на обжалванията, оспорващи по 
същество или от процедурна гледна 
точка законосъобразността на дадено 
цялостно решение.

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди подаването на документацията 
за заявка по член 11, параграф 1, 
буква а), следва да бъде проведено поне 
едно обществено обсъждане или, в 
случаите, при които изискването в 
националното законодателство е такова 
— от компетентния орган. При 
общественото обсъждане 
заинтересованите лица по точка 2, буква 
а) от Приложение VI следва да бъдат 
информирани за проекта още на ранен 
стадий от неговото разработване и 
следва да се определи най-подходящото 
разположение или маршрут, като
съответните въпроси следва да бъдат 
разгледани в документацията по 
заявката. Минимално допустимите 
изисквания за провеждането на 
обществените обсъждания са посочени в 
точка 4 на Приложение VI. Проектният 
организатор следва да изготви доклад с 
обобщени резултати от дейностите във 
връзка с участието на обществеността 
преди подаването на документацията за 
заявката и да го подаде заедно с 
документацията за заявката на 
компетентния орган, който от своя 
страна следва да отчете тези резултати 
при вземането на цялостно решение.

4. Преди подаването на документацията 
за заявка по член 11, параграф 1, 
буква а), следва да бъде проведено поне 
едно обществено обсъждане или, в 
случаите, при които изискването в 
националното законодателство е такова 
— от компетентния орган. При 
общественото обсъждане 
заинтересованите лица по точка 2, буква 
а) от приложение VI следва да бъдат 
информирани за проекта още на ранен 
стадий от неговото разработване и 
следва да се определи най-подходящото 
разположение или маршрут, като 
съответните въпроси следва да бъдат 
разгледани в документацията по 
заявката. Минимално допустимите 
изисквания за провеждането на 
обществените обсъждания са посочени в 
точка 4 на приложение VI. Проектният 
организатор следва да изготви доклад с 
обобщени резултати от дейностите във 
връзка с участието на обществеността 
преди подаването на документацията за 
заявката и да го подаде заедно с 
документацията за заявката на 
компетентния орган, който от своя 
страна следва да отчете тези резултати 
при вземането на цялостно решение.
Компетентният орган следи процеса 
на публична консултация.
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Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел да отбележи началото на процеса 
на издаване на разрешение, 
организаторът на проекта 
(организаторите на проекта) следва 
писмено да уведоми (-ят) за проекта 
компетентния орган на съответната 
държава членка (съответните държави 
членки) и следва да приложи (-ат) 
влизащо в разумна степен на 
подробности общо описание на проекта. 
Не по-късно от две седмици след 
получаването на уведомлението, 
компетентният орган следва да го 
приеме, или — ако счете че проектът не 
е достатъчно обмислен за започването 
на процес на издаване на разрешение —
да отговори на уведомлението с отказ, в 
писмена форма. В случай на отказ 
компетентният орган следва да обоснове 
своето решение и да укаже на 
заявителя цялата необходима 
допълнителна информация, като 
уточни естеството, източника и 
характеристиките на исканите 
данни. Датата на подписване на 
приемане на уведомлението от 
компетентния орган ще се счита за 
начална дата на процеса на издаване на 
разрешение. В случаите, при които 
проектът засяга две или повече държави 
членки, за начална дата на процеса на 
издаване на разрешение ще се счита 
датата, на която уведомлението е прието 
от последния компетентен орган.
Държавите членки могат да 
определят по-ранна дата като краен 
срок, ако това е уместно.
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Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. В случай на изтичане на срока за 
приемане на окончателно решение, или 
когато се прилага член 9, параграф 2, 
буква б), компетентният орган заедно 
със съответните органи, е длъжен да 
представи на компетентната Група в 
рамките на един месец от изтичане 
на срока мотивирана обосновка за 
закъснението, както и взетите мерки 
или мерките, които предстои да бъдат 
взети, за да може процесът по издаване 
на разрешение да бъде приключен с 
най-малкото възможно закъснение. 
Групата може да поиска от 
компетентния орган периодично да 
докладва за постигнатия напредък в 
това отношение.
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Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Мониторинг на приоритетния 
статут на проектите от общ 
интерес и процеса по издаване на 
разрешения
1. Компетентният орган и 
съответните национални органи 
следва да докладват на срещите на 
Групата за напредъка на процедурите 
за издаване на разрешения, отнасящи 
се до проектите от общ интерес.
2. Европейската комисия следва да 
учреди, организира и популяризира 
награда, която да се връчва на 
ограничен брой компетентни органи и 
техни служители като признание за 
тяхната образцова работа при 
провеждане на процедурите за 
издаване на разрешения, въз основа на 
участието на заинтересованата 
страна, използването на иновативни 
практики и цялостна ефективност. 
Национални и трансгранични 
механизми, въведени от държави 
членки за обмен на най-добри 
практики и изграждане на 
капацитет в областта на издаването 
на разрешения за енергийна 
инфраструктура, също могат да 
получат тази награда.
3. Държавите членки следва да 
докладват на Комисията и на 
регионалните групи в рамките на 10 
месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент относно 
мерките, въведени съгласно член 8, 
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параграфи 3 и 4, член 9, параграф 1, 
параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4 и 
член 10, параграф 1. Комисията 
следва да провежда мониторинг върху 
постигнатия напредък и при нужда 
да уведомява в рамките на 2 месеца 
държавите членки относно 
необходимостта от корективни 
мерки.
4. В случай че държавите членки не 
успеят да въведат предписаните 
мерки в срок от 3 месеца след 
уведомлението на Комисията, 
посочено в параграф 3, или 
компетентният орган и 
съответните органи съгласно член 9, 
параграф 1 и параграф 2, буква б) не 
спазят в срок от 2 месеца 
задълженията за докладване, 
посочени в член 11, параграф 6 и в 
член 11а, параграфи 1 и 3, държавите 
членки ще подлежат на санкции от 
страна на Комисията съгласно 
параграф 5.
5. Съгласно параграф 4 Комисията 
може да откаже финансова подкрепа 
от ЕС, регламентирана в член 15, на 
проекти, които се осъществяват на 
територията на съответната 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Закъсненията на разрешителните процедури се оказаха основна пречка при 
изграждането на трансгранична инфраструктура със средна продължителност от 
12 години. Тъй като налагането на срок от 3 години може да окаже неблагоприятно 
въздействие при разрешителните процедури, необходими са други положителни и
отрицателни стимули за справяне с този основен източник на закъснения и пречки. 
Държавите членки следва да гарантират спазването на административните и 
организационните условия в настоящия регламент за постигане на по-бърз процес по 
издаване на разрешения и по-ефикасно и ефективно използване на ресурсите на 
национално ниво.
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Изменение 57
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Методиката следва да се прилага при 
анализа на разходите и ползите при 
изготвянето на всички следващи 
десетгодишни планове за развитие на 
енергийните мрежи в 
електроенергетиката и газовия сектор, 
разработвани от Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи съгласно член 8 

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

от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
Регламент (ЕО) № 715/2009. За да се 
извърши първият кръг на подбор на 
проекти от общ интерес след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и за преходен период от 
една година, приложимата методика 
за анализ на разходите и ползите 
следва да бъде разработена от 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи и 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи най-късно 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент. 
Разработването на тази методика 
следва да се извършва в тясно 
сътрудничество с Агенцията и 
Комисията. Комисията утвърждава 
методиката в рамките на срока, 
посочен в настоящия параграф. 
Методиката впоследствие следва да 
бъде актуализирана в съответствие с 
настоящия член.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Акумулирането на електроенергия е либерализирана дейност; подземното съхранение 
на газ може да бъде или да не бъде уредено.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Националните регулаторни органи 
определят в сътрудничество с 
Агенцията набор от подходящи 
показатели, чрез които да сравняват 
единичните инвестиционни разходи 
на организаторите на проекти в 
държавите членки; ако Агенцията 
счита за необходимо, се изготвят 
ориентировъчни показатели за 
инвестиционните разходи чрез 
сътрудничество между Агенцията и 
националните енергийни регулатори, 
за да се установи тяхната 
ефективност.

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Значителните увеличения на 
инвестиционните разходи се 
съобщават от националните 
регулаторни органи и Агенцията на 
Комисията. Въз основа на тази 
информация Комисията може да 
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отправи покана за представяне на 
предложения, отворени за всеки 
организатор на проекти, за 
изграждането на дадения проект.

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бизнес план за оценка на финансовата б) бизнес план за оценка на финансовата 
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жизнеспособност на проекта, включващ 
избрания вариант за финансиране, и —
специално за проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 2 от 
Приложение I — резултатите от 
изпробване на реакцията на пазара 
(market testing).

жизнеспособност на проекта, включващ 
избрания вариант за финансиране, и —
специално за проектите от общ интерес, 
попадащи в категориите по точка 2 от 
приложение II — резултатите от 
изпробване на реакцията на пазара 
(market testing).

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите, включени в първия списък 
на проекти от общ интерес в ЕС, 
организаторите на проекти следва да 
подадат своите искания до 30 
септември 2013 г.

За проектите, включени в първия списък 
на проекти от общ интерес в ЕС, 
организаторите на проекти следва да 
подадат своите искания най-късно до 
два месеца след приемането на първия 
списък.

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на шест месеца от датата, на 
която последното инвестиционно искане 
е получено от последния съответен 
национален регулаторен орган, 
националните регулаторни органи 
трябва, след като проведат консултация 
със съответния организатор на проект 
(съответните организатори на проекти), 
да вземат общо решение относно 
разпределянето на инвестиционните 
разходи за проекта, които ще бъдат 
поети от всеки системен оператор, както 
и за включването на тези разходи в 

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

мрежовите тарифи. Националните 
регулаторни органи могат да решат да 
разпределят само част от разходите, 
доколкото те не са покрити от 
някакви други плащания за 
съответната инфраструктура, или 
да разпределят разходи за пакет от 
няколко проекта от общ интерес.

Or. en

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за разпределение на 
разходите следва да се публикува.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението за разпределение на 
разходите следва да се публикува.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В решението на националните 
регулаторни органи за предоставяне на 
такива стимули следва да бъдат взети 

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

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

Or. en

Обосновка

Националните регулаторни органи (НРО) независимо оценяват анализа на разходите 
и ползите, извършен от организатора на проекта.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В срок до 31 юли 2013 г. всеки 
национален регулаторен орган следва да 
публикува своята методика и 
критериите, използвани за оценка на 
инвестициите в проекти за 
инфраструктура за електроенергия и 
газ, както и на поеманите във връзка с 
тях увеличени рискове, както и 
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подходящите стимули, посочени в 
параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Оперативно координиране

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията 

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 от приложение II, 
отговарят на изискванията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-



PR\890818BG.doc 51/79 PE480.775v01-00

BG

за финансова подкрепа от ЕС под 
формата на безвъзмездна помощ за 
строително-монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) Проектът не е стопански 
жизнеспособен — съгласно неговия 
бизнес план и други оценки, изготвени 
по-специално от потенциални 
инвеститори или кредитори:

– при оценката на стопанската 
жизнеспособност на проекта следва да 
се взема предвид и решението за 
стимулите и неговата обосновка по член 
14, параграф 3; и

– по отношение на помпено-
акумулиращите водноелектрически 
централи се оценява липсата на 
стопанска жизнеспособност, като се 
взема предвид цялостната оценка на 
всички приходни потоци при различни 
сценарии на бизнес планирането, 
които отразяват различните 
приложими регулаторни режими.

Or. en
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Обосновка

Няма основание да се дискриминира инфраструктурата за енергия, генерирана от 
водноелектрически централи, в сравнение с инфраструктурата за съхранение на газ, 
тъй като този вид инфраструктура може да играе важна роля за трансграничния 
енергиен баланс. При все това, когато се прави оценка на стопанската 
жизнеспособност на тази категория инфраструктура, следва да се вземат предвид 
всички преки и непреки приходни потоци като например онези, които възникват в 
резултат на оптимизацията на по-голям набор от енергийни инфраструктури, както 
и приложимият регулаторен режим. Финансова подкрепа могат да получат 
единствено стопански нежизнеспособни инфраструктури.

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Проектите, които попадат в 
категориите, определени в точки 1 и 
2 от приложение IV, отговарят на 
изискванията за финансова подкрепа 
от ЕС съгласно посоченото в член 15, 
параграфи 1, 2 и 3, единствено ако 
участващите оператори са в 
съответствие с действащото право 
на ЕС, уреждащо вътрешния пазар на 
ЕС на електроенергия и газ, а именно 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО.

Or. en

Обосновка

Интеграцията на пазара и конкуренцията са от съществено значение за постигане на 
целите на енергийната политика на ЕС за сигурност на доставките и 
конкурентоспособност. При все това някои държави членки все още не са изпълнили 
втория и третия европейски пакет от енергийни политики, необходими за 
постигането на общ европейски енергиен пазар. Поради това организаторите на 
съответните проекти не следва да бъдат допустими за финансова подкрепа от ЕС.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Изпълнението на функциите за 
оперативно координиране, посочени в 
член 14а, е допустимо за финансова 
подкрепа от Съюза.

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г) – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сравнението на приложимите 
национални правни рамки и връзката 
им с ефективността на цялостната 
процедура за издаване на разрешения, 
както и въздействието на 
разширяването на настоящата 
разпоредба, така че да обхваща 
проектите за енергийна 
инфраструктура на национално 
равнище;

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г) – тире 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 79
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква д) – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ако в доклада за изпълнението на 
проектите от общ интерес се 
заключи, че постигнатият напредък 
не е достатъчен, за да се изпълнят 
целите на политиката на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата, Комисията не по-късно от 
30 юни 2018 г. следва да предложи 
преработване на настоящия 
регламент или ако е уместно, да 
направи законодателно предложение 
за справяне с посочените 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията провежда информационна 
кампания за енергийните мрежи, 
специално разработена за дадените 
национални и местни аудитории, в 
рамките на дванадесет месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – точка 2 – уводна част

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“): 
вътрешни линии и връзки между 
държавите членки от региона, а именно 
между Иберийския полуостров и 
Франция, и допълнителни връзки с 
Централна Европа за окончателно 
изграждане на вътрешния пазар и 
интегриране на генерирането на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, както и със 
средиземноморски трети държави, по-
специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници и за преноса ѝ до 
центрове за потребление и 
съхранение.

Or. en

Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение I – точка 5 – уводна част
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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.

(1) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа 
(„NSI West Gas“): газова 
инфраструктура за обратно
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 
Централа Европа чрез увеличаване на
способността за краткосрочно подаване 
на газ и оптимизиране на 
съществуващата инфраструктура на 
терминали за втечнен природен газ и 
хранилища на газ.

Or. en

Обосновка

Брегът на Атлантическия океан и Иберийският полуостров са от ключово значение за 
европейската диверсификация на източниците на природен газ, което понастоящем 
показва голямата зависимост от малък брой страни доставчици. Това може да има 
безценен принос към постигането на целите на европейската енергийна политика за 
сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчивост. Като се използва 
съществуващата инфраструктура, може да се предложи вариант за входен маршрут 
с по-ниски разходи, както и възможността за сравнително по-бързо осъществяване.

Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение I – точка 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) 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.

(3) Трансгранична мрежа за въглероден 
двуокис: разработване на 
инфраструктура за транспортиране на 
въглероден двуокис между държавите 
членки и със съседни трети страни и 
постоянно геоложко съхраняване с 
оглед на внедряването на улавянето и 
съхраняването на въглероден двуокис.
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Or. en

Изменение 85
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 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 
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

Обосновка

В съответствие с предложените промени в приложение IV, точка 1, буква д) 
обхватът на интелигентните електроенергийни мрежи трябва да бъде разширен и да 
обхване мрежите за ниско напрежение, където могат да бъдат постигнати най-
големи ползи от неговото разширяване и където се свързва най-голям брой 
потребители с малки съоръжения за производство на електроенергия.

Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съоръжения за постоянно 
геоложко съхраняване на въглероден 
двуокис, свързани с горепосочените 
тръбопроводи, които обслужват поне 
две държави членки.

Or. en

Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 1 – алинея 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, и 
организациите, представляващи 
производителите и операторите на 
разпределителни системи, както и 
Комисията, Агенцията и ENTSO за 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

Операторите, които не са оператори на преносни системи, следва да бъдат 
представени в регионалните групи от представляващите ги асоциации; те често са 
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организатори на проекти и експлоатират инфраструктура, която е от съществено 
значение за доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар и на преносната 
система. Въпреки това тяхното присъствие в десетгодишния план за развитие на 
енергийните мрежи не винаги е гарантирано. Участието на националните регулатори 
не накърнява отговорностите и задълженията (като например определянето на 
тарифите), възложени на НРО в това предложение и в друго съответно европейско 
законодателство.

Изменение 88
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 1 – алинея 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, и 
организациите, представляващи 
съответните оператори на 
инфраструктура, 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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Обосновка

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Изменение 89
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 90
Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Правомощията за вземане на 
решение в групите се ограничават до 
Комисията и държавите членки. 
Взетите решения се обосновават
надлежно пред групата и отразяват 
достоверно консенсуса, посочен в 
приложение II, параграф 2, точка 6б.
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Or. en

Изменение 91
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, оценка на приноса на проекта 
към всеки един от конкретните 
критерии, определени съгласно член 4, 
параграф 2, букви а)—д) – съгласно
приложимостта, и всяка друга 
информация, имаща отношение към 
оценката на проекта. За проекти с 
достатъчна степен на зрялост 
организаторите на проекти 
представят анализ на разходите и 
ползите, изготвен конкретно за 
дадения проект в съответствие с 
методиката в член 12.

Or. en

Изменение 92
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 93
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) За проектите, попадащи в 
категориите по точки 3 и 4 от 
приложение II, Комисията оценява 
последователното прилагане на 
критериите, определени в член 4, 
параграфи г) и д).

Or. en

Изменение 94
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) След одобряване на първия списък 
на проекти от общ интерес за всички 
последващи приети списъци на 
проекти от общ интерес, отнасящи 
се за целия Съюз, предложените
електроенергийни проекти, 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.
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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 95
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) 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 
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 96
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В съответствие с параграфи 3 и 4 
в настоящото приложение 
предложенията за проекти, внесени 
за включване в първия списък на 
проекти от общ интерес, които 
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преди не са били оценени в 
съответствие с член 8 от Регламент 
(ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) 
№ 715/2009, трябва да бъдат оценени,
под надзора на Агенцията, от 
Европейската мрежа на операторите 
на електропреносни системи или 
Европейската мрежа на операторите 
на газопреносни системи съгласно 
приложимите разпоредби по 
отношение на съгласуваността с 
обхващащия целия Съюз 
десетгодишен план за развитие на 
енергийните мрежи. След одобрение 
от страна на Европейските мрежи на 
операторите на електропреносни или 
газопреносни системи 
предложението за проект се счита за 
отговарящо на изискванията за 
оценка съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

С оглед съгласувано разширяване на мрежата е необходимо да се гарантира, че 
предложенията за проекти са в съответствие с обхващащия цялата Общност 
десетгодишен план за развитие. Планът следва да продължи да бъде базата за 
определяне на ПОИ.

Изменение 97
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 

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

представя на Комисията от 
заинтересованите държави членки или 
от организациите, определени от тези 
държави членки.

Or. en

Обосновка

С оглед съгласуваност с изискванията за газа и електроенергията; тъй като е 
недоразвит в промишлено отношение сектор, изискването за инфраструктура, която 
обхваща най-малко три държави членки, е твърде строго.

Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) При оценка на предложените 
електроенергийни и газови проекти, 
които попадат в категориите,
определени в точка 1, букви а)—г) и 
точка 2 от приложение II, всяка 
група, без да се засягат разпоредбите 
на параграф 2, точки 3 и 4, взема под 
внимание проектите, които са били 
определени като проекти от интерес 
за Съюза при предишни инициативи, 
като например трансевропейската 
енергийна мрежа (TEN-E) и 
Европейската енергийна програма за 
възстановяване (ЕЕПВ).

Or. en

Обосновка

Следва да се избягва прекъсването на проекти, които са одобрени и финансирани в 
рамките на предходните инструменти TEN-E или ЕЕПВ, но все още не са завършени.

Изменение 99
Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – точка 6б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Всяка регионална група следва да 
се стреми да постигне консенсус 
относно проектите, които ще бъдат 
включени в предложения списък на 
проекти от общ интерес.

Or. en

Изменение 100
Предложение за регламент
Приложение IV – част 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

Съхраняването на газ или втечненият природен газ може да снабдява повече от една 
държава, при условие че е налице инфраструктура за междусистемно свързване.

Изменение 101
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 

д) за интелигентни електроенергийни 
мрежи — ако проектът може да бъде
разработен за оборудване и уредби за 
всякакво напрежение. Той следва да 
включва организаторите на проекти
от поне три [p1] държави членки, които 
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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.

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

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. Предвид високата степен на участие в промишлеността 
включването на участници от различни държави членки насърчава придобиването и 
обмена на ноу-хау и техническа компетентност и по този начин насърчава 
внедряването на интелигентни електроенергийни мрежи в цяла Европа.

Изменение 102
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) по отношение на 
инфраструктурата за 
транспортиране и съхранение, 
свързана с технологиите за улавяне и
съхранение на CO2 (CCS), проектът е 
разположен в нуждаещ се географски 
район и увеличава капацитета на 
инфраструктурата за 
транспортиране и/или съхранение на 
въглероден двуокис или проектът 
включва създаване на 
централно/отвеждащо съоръжение, 
което да осигури бъдещото 
прехвърляне на въглероден двуокис 
най-малко между две държави членки 
и включва участие на организатори на 
нефинансови проекти от най-малко 
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три държави членки.

Or. en

Обосновка

С оглед съгласуваност с член 4, параграф 1. Предвижда се насърчаването на 
споделянето на ноу-хау и компетентности между участниците в европейския 
промишлен пазар в един все още недоразвит сектор.

Изменение 103
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – буква а) – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценка на въздействието за 
анализирания район съгласно 
определението в точка 10 от 
приложение V по отношение на
разходите за генериране и пренос за 
цялата енергийна система и 
изменение на пазарните цени на едро, 
предизвикано от проекта при 
различни варианти на планиране, по-
специално като се вземат предвид 
предизвиканите промени в 
подреждането по краткосрочни 
пределни разходи на централите.

Or. en

Изменение 104
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

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; диверсификацията на 
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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.

вариантите; диверсификацията на
маршрутите; 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 105
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Сигурността на доставките на газ се 
измерва чрез изчисляване на 
допълнителната стойност на проекта за 
краткосрочната и дългосрочната 
устойчивост на системата и за 
повишаването на оставащата гъвкавост 
на системата за справяне със смущения 
в снабдяването при различни сценарии, 
както и допълнителния капацитет, 
осигурен с проекта, измерен във връзка 
със стандарта за инфраструктура 
(правило N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010.

в) Сигурността на доставките на газ се 
измерва чрез изчисляване на 
допълнителната стойност на проекта за 
краткосрочната и дългосрочната 
устойчивост на газовата система на 
Съюза и за повишаването на оставащата 
гъвкавост на системата за справяне със 
смущения в снабдяването при различни 
сценарии на равнището на Съюза, 
както и допълнителния капацитет, 
осигурен с проекта, измерен във връзка 
със стандарта за инфраструктура 
(правило N-1) на регионално равнище, в 
съответствие с член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 994/2010.

Or. en

Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение IV – част 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 

г) Устойчивото развитие трябва да бъде 
оценено като принос на проекта за 
намаляването на емисиите, за 
подпомагането на резервирането на 
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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.

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. С 
мярката се оценяват разходите за 
намаляване на емисиите посредством 
проекта в сравнение с разходите за 
запазване на същото количество 
емисии посредством инвестиции в 
алтернативни най-добри практики.

Or. en

Обосновка

Критерият не е количествено определен и затова е трудно да се използва като база за 
определяне на ПОИ.

Изменение 107
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 
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;

б) За газа: сценарии за потреблението, 
вноса, местния добив, наличността и 
цената на втечнения природен газ,
цените на горивата (включително 
въглища, газ и нефт), цените на 
електроенергията, географското 
местоположение на газовите 
електроцентрали, 
местоположението на 
съоръженията за съхранение, 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;
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Or. en

Изменение 108
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. При 
анализа на разходите и ползите се 
взема предвид положението на тези 
държави членки, които получават 
финансова подкрепа, по такъв начин, 
че в по-голяма степен да се осигурят 
равни условия и да се гарантира, че е 
отчетена сравнително по-високата 
цена на капитала.

Or. en

Обосновка

Капацитетът за плащания за проектите за енергийна инфраструктура е изложен на 
по-висок риск в държавите членки, които получават финансова подкрепа, което в 
анализа на разходите и ползите е отразено в сравнително по-високата цена на 
капитала и в неизгодното конкурентно положение.

Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За пренос и акумулиране на (6) За пренос и акумулиране на 
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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:

електроенергия анализът на разходите и 
ползите взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение IV. 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:

Or. en

Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Устойчивостта по отношение на 
избегнатите въглеродни емисии;

Or. en

Обосновка

В съответствие с критериите, определени в член 4, параграф 2, буква а).

Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – уводна част

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 резултатите от изпробването 
на реакцията на пазара, въздействието 
върху показателите, дефинирани в 
приложение IV, както и страничните 
ползи като например следните 
въздействия:
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Or. en

Обосновка

Резултатите от „откритите сезони“ (допитванията за свободно заявяване на 
капацитет) могат да варират значително с течение на времето в зависимост от 
съпътстващите фактори и не винаги са надеждни показатели за потенциала на 
пазара.

Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Устойчивостта на системата, 
включително устойчивостта на бедствия 
и по отношение на климата, както и 
сигурността на системата, особено за 
европейските инфраструктури от 
критично значение, както са определени 
в Директива 2008/114/ЕО;

б) Устойчивостта на системата, 
включително устойчивостта на бедствия
и по отношение на климата, както и 
сигурността на системата, изпълняваща 
критериите за сигурност съгласно 
правилото N-1, особено за 
европейските инфраструктури от 
критично значение, както са определени 
в Директива 2008/114/ЕО;

Or. en

Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Приноса за по-добро балансиране 
на различните източници на 
доставки и на входните пунктове в 
газовата мрежа на Съюза.

Or. en

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 
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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 114
Предложение за регламент
Приложение V – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За интелигентните електроенергийни 
мрежи анализът на разходите и ползите 
взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение III.

(8) За интелигентните електроенергийни 
мрежи анализът на разходите и ползите 
взема предвид най-малкото 
въздействията върху показателите, 
дефинирани в приложение IV.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящ контекст

Устойчивата, безопасна, сигурна и достъпна енергия представлява едно от големите 
предизвикателства, които обединяват европейците, от гражданското общество до 
вземащите решения, промишлеността и защитниците на околната среда. Въпреки това 
европейската енергийна политика имаше бавен напредък, с оскъдно разпределение на 
ресурсите на европейско равнище, и едва неотдавна ѝ беше отдадено необходимото 
значение в Договора от Лисабон. Въпреки че Комисията е определила амбициозни цели 
на енергийната политика като конкурентоспособност, сигурност на доставките, 
устойчивост и намаляване на въглеродната интензивност, днес продължаваме да бъдем 
изправени пред недостатъчна интеграция на вътрешния енергиен пазар, значителна 
енергийна изолация на определени географски региони, недостатъчен достъп до 
диверсифицирани източници на енергия, които допринасят за енергийната сигурност, 
както и липса на осезаеми ползи за потребителите и предприятията по отношение на 
цените и устойчивостта. Тази цялостна картина и значителната степен на 
взаимозависимост между държавите членки изискват подход на европейско равнище. 
Наложителни са по-бързи, по-решителни и съгласувани действия, както и по-голяма 
роля на Европа при координирането и интегрирането на усилията на национално 
равнище.

Политически контекст

Европейската енергийна политика има ясно определени цели за 2020 г.: намаляване на 
емисиите на парникови газове с 20 %, увеличаване на дела на възобновяемата енергия в 
крайното енергопотребление до 20 % и подобряване на енергийната ефективност с 
20 %. Законодателството за прилагане включва директивата за схемата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове1, директивата за възобновяемите енергийни 
източници2, директивата за улавянето и съхранението на СО23, регламента относно 
сигурността на доставките на газ4, третия енергиен пакет5 и директивата за енергийната 
ефективност, за която в момента се водят преговори между Парламента и Съвета. 
Третият енергиен пакет беше важна първа стъпка в посока към по-интегрирана 
европейска енергийна система. Неотдавнашният доклад по собствена инициатива 
относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък 
(2011/2034(INI))6 също беше вдъхновяващ документ за предложение за цялостна 
политика относно енергийната мрежа.

Препятствия пред трансграничния енергиен пазар

                                               
1  Директива 2009/29/ЕО
2  Директива 2009/28/ЕО
3  Директива 2009/31/ЕО
4 Регламент (ЕО) № 994/2010
5  Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 713/2009, Регламент (ЕО) 
№ 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009
6  Докладчик: Francico Sosa Wagner
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Въпреки неотдавнашния известен напредък все още се налице съществени препятствия 
пред конкурентния пазар: налице са значителни пропуски в електропреносните мрежи в 
Централна Европа. Въпреки минималните цели за междусистемните връзки, 
определени от Съвета, които се изразяват в това, до 2005 г. отделни държави членки да 
имат междусистемни връзки между електроенергийните мрежи по отношение на 10 % 
от инсталираните мощности за производство, през 2010 г. 9 държави членки не бяха 
достигнали това равнище. Преносът на електроенергия се е увеличил с по-малко от 
половината от преноса, извършван през предишното десетилетие. Различията между 
средните цени на газта са се увеличили значително. В началото на 2011 г. бяха в ход 
повече от 60 процедури за нарушение, свързани единствено с втория пакет от мерки за 
вътрешната енергийна политика. Що се отнася до транспонирането на третия енергиен 
пакет, крайният срок е изтекъл (3-ти март 2011 г.), като Европейската комисия съвсем 
наскоро е издала осем мотивирани становища, с които настоятелно призовава осем 
държави членки да изпълняват своите задължения за транспониране.

Препятствия пред развитието на трансграничната енергийна инфраструктура

Контекстът на новата енергийна политика поражда съществени нужди за нови 
инфраструктури. Инвестиционните нужди до 2020 г. са оценени на 200 милиарда евро 
само за енергийната инфраструктура от трансгранично значение. При все това, много 
дългите (средно по 12 години) национални процеси по издаване на разрешения за 
енергийна инфраструктура често блокират проекти и пречат на вземането на 
инвестиционни решения в контекста на повишена съпротива от страна на 
обществеността и закъснения; липсата на адекватни финансови инструменти 
възпрепятства инвестициите по време на дълбока финансова криза.

Въпроси в предложението за регламент за енергийна инфраструктура

Новият регламент е положителна и важна инициатива, тъй като той цели да ускори 
изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и постигането на целите на 
политиката на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата. Той може да 
допринесе, чрез мобилизиране на много значителни инвестиции, за нов подем на 
икономическия растеж и създаване на работни места в ЕС.
Предложението предвижда модернизацията и междусистемното свързване на 
енергийните мрежи. В областта на електроенергетиката той има за цел да засили 
интеграцията и конкурентоспособността на пазара, сигурността на системите и 
интегрирането на възобновяемите енергийни източници, като се справи с 
децентрализираното производство на електроенергия, което не подлежи на диспечерско 
управление, чрез интелигентни електроенергийни мрежи, свързване към обекти за 
акумулиране на енергия и магистрални електропроводи. По отношение на газта 
енергийната сигурност може да бъде постигната чрез диверсификация на източниците 
и маршрутите за доставки на газ, съхранение на втечнен природен газ (ВПГ) и 
газопроводи за реверсивно подаване на газ. Освен това предложението подкрепя 
доставянето на суров нефт в държавите без излаз на море и внедряването на 
газопроводи за улавяне и съхраняване на СО2 с цел свързване на производствените 
обекти и обектите за съхранение.
В предложението се определят девет приоритетни географски коридора и три 
приоритетни тематични области, определят се правилата за определянето на проекти от 
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общ интерес (ПОИ) и във всяка държава членка се установява един орган („обслужване 
на едно гише“), който да упражнява надзор и да ускори процесите по издаване на 
разрешения за ПОИ; в него се предлага анализ на разходите и ползите (АРП) за 
класирането на ПОИ и за разпределянето на разходите, свързани с инвестиции, в 
зависимост от трансграничното местоположение, където се постигат ползите, съгласно 
който се предоставят стимули за проектите с по-висок риск и се определят условията за 
предоставяне на финансова подкрепа от ЕС чрез Механизма за свързване на Европа 
(CEF).

Налице са няколко области, в които този проект на регламент може да бъде 
подобрен:

a) Процесът на подбор на ПОИ следва да има за цел европеизиране на мрежите
Внасянето на предложения от операторите на преносими системи (ОПС) и 
анализирането им от регионалните групи (РГ) се извършва чрез подход „отдолу 
нагоре“. Беше дадено ново определение на понятието организатор на проект и беше 
направено разяснение относно докладването от ОПС на регионалните групи (РГ). 
Ръководството на регионалните групи, отговорни за подбора на ПОИ, пропуска 
подробности, свързани с баланса на правомощията между заинтересованите страни, 
процесите на вземане на решения и механизмите за разрешаване на конфликти; в 
рамките на неотдавнашните обсъждания, проведени в Съвета във връзка с 
ръководството на РГ беше поставен акцент върху интереса на държавите членки към 
защитаването на националните „стратегически интереси“. Това е важно опасение, 
свързано с разработването на всяка една европейска инфраструктура.

Защитата на европейския общ интерес по време на подбора на проектите следва да има 
преимуществено значение над индивидуалните интереси. Процесът на подбор на ПОИ 
следва да се осъществява в съответствие с процеса по третия законодателен пакет и 
десетгодишния план на Общността за развитие на енергийните мрежи (TYNDP) с 
европейска перспектива за вътрешния пазар „отгоре надолу“ за допълване на внедрения 
силен подход „отдолу нагоре“ и национален подход. Агенцията за сътрудничество на 
енергийните регулатори (ACER) следва да играе важна роля при гарантиране на 
координацията и съгласуваността на разширяването на мрежата, икономически 
ефикасните инвестиции и при защитаване на гледната точка на потребителите. 
Подборът на проекти и обединяването им по групи, първо на регионално равнище, а 
по-късно на равнището на целия Съюз, при отчитане на анализ по множество критерии 
и анализ на разходите и ползите, ще улесни обективността и консенсуса по време на 
процедурата на подбор на списъка с ПОИ.

б) Предложението следва да осигури ефективни инструменти за изграждането на 
инфраструктура
От историческа гледна точка разработването и внедряването на трансгранична 
енергийна мрежова инфраструктура е било изправено пред много препятствия и се 
очаква това да продължи и за в бъдеще. Такова препятствие е деликатният баланс 
между субсидиарността и европейския общ интерес.
Предложението се опитва да проправи път в този процес: едно описание на 
приоритетните коридори ще разясни очаквания принос на различните региони за 
постигане на целите на енергийната политика; в процесите на вземане на решения с 
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консенсус в регионалните групи следва да се избягват едностранни блокади; по-
ефективни разпоредби за издаване на разрешения, срок от три години и приложимо 
обслужване на едно гише при издаването на разрешения за проекти от националните 
органи са основни инструменти за провеждане на процедурата; освен това възлагането 
на специални правомощия на европейските координатори за мониторинг на проекти, 
изправени пред трудности, свързани с тяхната реализация, може да реши проблемите 
въз основа на примери за предишни успешни и неуспешни проекти. В допълнение, 
когато организаторите на проекти не са в състояние да реализират проектите в рамките 
на планираните срокове поради причини извън техния контрол и са налице сериозни 
закъснения на тяхното изпълнение, се налагат ясни срокове и процедури, за да се даде 
възможност нови организатори на проекти да обединят своите усилия или да поемат 
тези проекти от другите лица.

Ние се нуждаем от ефективни инструменти за преодоляване на задълбочаването на 
географските асиметрии и изолация с цел гарантиране на териториалното единство на 
Съюза. За да се гарантира ефективността на предписаните мерки и да се преодолеят 
препятствията, е необходимо да бъдат въведени инструменти, даващи възможност за 
обединяване на заинтересованите страни с оглед постигането на общи цели за 
сближаване и намаляване на изкуствените пречки пред трансграничните мрежи.

в) Предложението следва допълнително да насърчи сътрудничеството и 
координацията на операторите на мрежи с цел постигане на очакваните ползи
Различните държави членки са отбелязали напредък с различни темпове в посока 
постигане целите на европейската политика, свързани с повишено междусистемно 
свързване и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 
Насочването на финансирането от ЕС към онези държави членки, които са отбелязали 
слаб напредък, ги поставя в опасност от морален риск, когато държавите членки, които 
изоставят в постигането на целите си, бъдат облагодетелствани в сравнение с 
държавите членки, които първи постигат целите си, чрез изчакване за въвеждането на 
инвестиционни стимули. Предлагането на възможността за участие на множество 
оператори (3+) в реализирането на проекти, финансирани от ЕС, би подобрило така 
необходимото сътрудничество между ОПС чрез придаване на ефикасност на 
придобитото ноу-хау, изграждане на доверие между участниците на пазара и 
отбелязване на напредък по отношение на интеграцията на пазара.

Изисква се сътрудничество и по-добро управление на системата с цел гарантиране на 
оптимизираното използване и експлоатация на енергийните мрежи от ОПС. 
Нарастващата технологична сложност на новия енергиен микс, дължаща се на 
значителен допълнителен принос от възобновяемите източници в рамките на кратък 
срок, е увеличила риска от липса на координиране, и дори риска от прекъсвания на 
захранването в зависимите от много фактори мрежи. Събирането и мониторинга на 
информация относно трансграничния обмен в реално време може да стане важен 
инструмент за безопасното и ефикасно функциониране на енергийната мрежова 
инфраструктура, както и за нейното бъдещо планиране. По същия начин 
оптимизирането на използването на дадена инфраструктура е от особена важност при 
отчитане на гледната точка на потребителите. Европейските мрежи на операторите на 
електропреносни или газопреносни системи следва да внасят предложения в Комисията 
за проектиране и осъществяване на подходящо оперативно координиране в реално 
време на европейската енергийна инфраструктура.
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г) Увеличаване на инвестициите
Мобилизирането на частните инвестиции е основен фактор. Предложението предвижда 
механизъм за трансгранично разпределение на разходите в зависимост от ползите, 
постигнати от участващите държави членки. Разпоредбите на регламента определят 
ролята на националните регулатори, изразяваща се в определяне на инвестиционни 
стимули, пропорционални на рисковете, поемани от организаторите на проектите. За 
увеличаване на инвестициите могат да се окажат необходими по-ясни европейски 
насоки или съпоставяне на най-добрите практики из цяла Европа.

Липсата на стопанска жизнеспособност беше запазена като основен критерий за 
допустимост за получаване на финансовата подкрепа от ЕС, предоставяна по 
Механизма за свързване на Европа (CEF). Това е от решаващо значение за избягване на 
нарушаването на пазара и за ограничаване на обществената подкрепа за проекти, 
пораждащи странични ползи, което в противен случай не би било постигнато
посредством пазарните механизми. Тясната връзка с финансовите инструменти за 
мобилизиране на частно финансиране за инвестиции в ПОИ по Механизма за свързване 
на Европа (CEF) ще бъде инструмент от съществена важност, докато структурните 
фондове ще финансират интелигентни енергоразпределителни мрежи от местно или 
регионално значение. По този начин тези два източника на финансиране взаимно ще се 
допълват. От друга страна, държавите членки следва да съблюдават правилата на 
европейския енергиен пазар, за да получат достъп до инструментите за финансиране на 
ЕС по Механизма за свързване на Европа.


