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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). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

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 нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта 
на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент(ЕC, 
Евратом)№617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0153),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0075/2013),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 22.5.2013 
г.1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

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;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да може да изпълнява задачите 
си в областта на енергетиката, за 
Европейската комисия е от 
съществено значение да има цялостна 
картина на развитието на инвестициите 
в областта на енергийната 
инфраструктура в ЕС. Наличието на 
редовна и актуална информация би дало
възможност на Комисията да прави 
необходимите сравнения и оценки или 
да предлага подходящи мерки въз 
основа на съответните данни и анализи, 
по-специално по отношение на бъдещия 
баланс на предлагането и търсенето на 
енергия.

(1) Наличието на цялостна картина на 
развитието на инвестициите в областта 
на енергийната инфраструктура в ЕС е 
необходима предпоставка за 
развитието на европейската 
енергийна политика. Наличието на 
редовна и актуална информация следва 
да даде възможност на Комисията да 
прави необходимите сравнения и
оценки или да предлага подходящи 
мерки въз основа на съответните данни 
и анализи, по-специално по отношение 
на бъдещия баланс на предлагането и 
търсенето на енергия. Всички мерки, 
предлагани или предприемани на 
равнището на Съюза, следва да бъдат 
неутрални и да не представляват 
намеса във функционирането на 
пазара.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За тази цел държавите членки следва 
да нотифицират до Комисията данни и 
информация за инвестиционните 
проекти за енергийна инфраструктура в 
областта на производството, 
съхранението и преноса на течни 

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

горива, природен газ, електроенергия, 
включително електроенергия от 
възобновяеми източници и биогорива, 
както и в областта на улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид, 
които са планирани или са в процес на 
реализация на тяхна територия, 
включително интерконекторните връзки 
с трети държави. Съответните 
предприятия следва да са задължени да 
предоставят на съответните държави
членки въпросните данни и 
информация. Държавите членки и 
Комисията следва да са задължени да 
гарантират поверителността на 
данните, предоставени от 
предприятията.

Or. en

Обосновка

Допълнително се акцентира върху необходимостта да се осигури поверителност на 
данните.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да бъдат избегнати 
непропорционални административни 
натоварвания и да се сведат до минимум 
разходите на държавите членки и на 
предприятията, по-специално на 
малките и средните предприятия, в 
настоящия регламент следва да се даде 
възможност за освобождаване на 
държавите членки и на предприятията 
от задължения за докладване, при 
условие че на Комисията се предоставя
равностойна информация в 
съответствие с отнасящите се за 
енергетиката правни актове на ЕС, 
приети от европейските институции 

(11) С оглед да бъдат избегнати 
непропорционални административни 
натоварвания и да се сведат до минимум 
разходите на държавите членки и на 
предприятията, по-специално на 
малките и средните предприятия, в 
настоящия регламент следва да се даде 
възможност за освобождаване на 
държавите членки и на предприятията 
от задължения за докладване, при 
условие че на Комисията вече е била 
предоставена равностойна информация 
от държава членка или от специален 
орган с правомощие за многогодишно 
инвестиционно планиране и 
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и насочени към постигане на целите 
за изграждане на конкурентни 
енергийни пазари в ЕС, за постигане 
на устойчиво развита енергийна 
система в ЕС и за сигурност на 
енергийните доставки за ЕС. Ето 
защо следва да се избягва дублирането 
на изискванията за докладване, 
предвидени в третия пакет от 
документи за вътрешноевропейския 
пазар на електроенергия и природен 
газ.

докладване на данните и 
информацията, които трябва да се 
представят в съответствие с 
настоящия регламент във връзка със 
съответния многогодишен план за 
развитие на енергийните мрежи и за 
инвестиции в целия ЕС в областта на 
енергийната инфраструктура.
Комисията следва да изясни 
прилагането на това освобождаване, 
с цел действително да улесни 
тежестта във връзка с докладването 
за лица или органи, които се 
подчиняват на задълженията, 
произтичащи от настоящия 
регламент, както и за лицата, 
отговарящи за управлението на 
системата за докладване в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Избягването на двойно докладване и несъразмерна административна тежест беше 
една от целите на предишното предложение. Въпросът не беше решен по 
задоволителен начин, ето защо настоящият регламент следва да даде официален 
характер на практическия подход, който Комисията иска да прилага, за да осигури 
правна сигурност на предприятията и държавите членки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За обработката на данните, както и 
за да се опрости и обезпечи сигурността 
на съобщаването на данните, 
Комисията, и по-специално нейната 
Служба за наблюдение на енергийния 
пазар, следва да могат да вземат всички 
подходящи мерки в това отношение, по-
специално използването на интегрирани 
инструменти и процедури от областта 
на информационните технологии.

(12) За обработката на данните, както и 
за да се опрости и обезпечи сигурността 
на съобщаването на данните, 
Комисията, и по-специално нейната 
Служба за наблюдение на енергийния 
пазар, следва да могат да вземат всички 
подходящи мерки в това отношение, по-
специално използването на интегрирани 
инструменти и процедури от областта 
на информационните технологии, което 
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следва да гарантира 
поверителността на данните или 
информацията, нотифицирани до 
Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е в обхвата на настоящия регламент да се включат данните, свързани с 
производството и добива на въглища. Развитието в областта на шистовия газ в 
САЩ оказва влияние върху цената на газа и въглищата в Европа, което съживява 
въглищната промишленост. Очаква се Германия и Нидерландия да изградят 12,5 
гигавата нови въглищни мощности в периода 2012 – 2015 г. Подобно важно развитие 
на инфраструктурата не може просто да бъде пренебрегнато.
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Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага и 
за предприятията от Съюза, които 
инвестират в проекти за енергийна 
инфраструктура в трети страни, 
които са пряко свързани с 
енергийните мрежи на една или 
повече държави членки или влияят 
върху тях.

Or. en

Обосновка

Определението за „енергийна инфраструктура“ в указанията за трансевропейската 
енергийна инфраструктура включва инфраструктурите, които са разположени на 
територията на Съюза или свързват Съюза и една или повече трети страни. Също 
толкова важно е да се нотифицират инфраструктурни инвестиции в трети страни, 
които влияят върху енергийните мрежи в една или повече държави членки, и 
следователно върху европейския енергиен пазар.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) изграждане на нови 
междусистемни връзки със 
системите за пренос на енергия 
между Съюза и трети страни, или 
всяка енергийна инфраструктура, 
която оказва въздействие върху 
енергийните мрежи на една или 
повече държави членки.

Or. en
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Обосновка

Също толкова важно е да се нотифицират инфраструктурни инвестиции в трети 
страни, които влияят върху енергийните мрежи в една или повече държави членки, и 
следователно върху европейския енергиен пазар.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, техните 
упълномощени институции или 
специалният орган по член 3, 
параграф 2, буква б), могат да добавят 
към съобщаваната от тях 
информация съответни обяснителни 

В случаите, когато държавите членки, 
техните упълномощени институции или 
специалният орган по член 3, 
параграф 2, буква б) притежават 
каквато и да било информация 
относно закъснения и/или препятствия 
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бележки, като например бележки 
относно закъснения или препятствия 
пред изпълнението на инвестиционните 
проекти.

пред изпълнението на инвестиционните 
проекти, тези държави членки 
включват информацията в 
нотификацията, предвидена съгласно 
член 3.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките, установени с настоящия 
регламент, и в срок от два месеца след 
неговото влизане в сила, Комисията 
трябва да приеме необходимите 
разпоредби за неговото прилагане, 
отнасящи се за формата и другите 
технически подробности във връзка със 
съобщаването на данните и 
информацията по член 3 и член 5. 
Дотогава ще продължи да се прилага 
Регламент (ЕС, Евратом) № 833/2010 на 
Комисията от 21 септември 2010 г., 
отнасящ се за прилагането на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на 
Съвета.

В рамките, установени с настоящия 
регламент, и в срок от два месеца след 
неговото влизане в сила, Комисията 
трябва да приеме необходимите 
разпоредби за неговото прилагане, 
отнасящи се за формата и другите 
технически подробности във връзка със 
съобщаването на данните и 
информацията по член 3 и член 5, 
включително прилагането на 
освобождаването по член 3, параграф 
2, и по-специално разпоредбите, 
отнасящи се до сроковете и 
съдържанието на нотификациите и 
субектите, които се подчиняват на 
задълженията за докладване. Дотогава 
продължава да се прилага 
Регламент (ЕС, Евратом) № 833/2010 на 
Комисията от 21 септември 2010 г., 
отнасящ се за прилагането на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на 
Съвета.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията също така гарантира, че 
ресурсите в сферата на 
информационните технологии, 
необходими за целите, посочени в 
първата алинея, гарантират 
поверителността на данните или 
информацията, нотифицирани до 
Комисията съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) откриване на потенциални бъдещи 
несъответствия между търсенето и 
предлагането на енергия, които биха 
били значителни от гледна точка на 
енергийната политика на ЕС, като 
специално се акцентира върху 
потенциални бъдещи недостатъци и 
слабости в инфраструктурата за 
производство и пренос;



PE514.580v01-00 14/20 PR\940300BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Събраните данни и информация трябва да бъдат използвани по-специално за 
идентифициране на недостатъците във връзка с инфраструктурните инвестиции, 
които биха могли да попречат на прилагането на законодателството относно 
вътрешния пазар на енергия. Инструментът за нотификация трябва да се използва 
като инструмент за ранно предупреждение за инфраструктурни недостатъци, които 
заплашват успешното прилагане на обща европейска енергийна политика.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) идентифициране на необходимите 
инвестиции с цел подобряване на 
функционирането на вътрешния 
пазар на енергия.

Or. en

Обосновка

Събраните данни и информация трябва да бъдат използвани по-специално за 
идентифициране на недостатъците във връзка с инфраструктурните инвестиции, 
които биха могли да попречат на прилагането на законодателството относно 
вътрешния пазар на енергия. Инструментът за нотификация трябва да се използва 
като инструмент за ранно предупреждение за инфраструктурни недостатъци, които 
заплашват успешното прилагане на обща европейска енергийна политика.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мониторинг на инвестициите на 
Съюза в проекти в трети страни, 
които оказват въздействие върху 
енергийния пазар на Съюза

Or. en
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Обосновка

Също толкова важно е да се нотифицират инфраструктурни инвестиции в трети 
страни, които влияят върху енергийните мрежи в една или повече държави членки, и 
следователно върху европейския енергиен пазар.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е длъжна да провежда 
обсъждане на анализите със 
заинтересовани страни, като 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO-E), 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO-G), 
Газовата координационна група и 
Групата по доставките на нефт.

3. Комисията е длъжна да провежда 
обсъждане на анализите със 
заинтересовани страни, като 
Европейската мрежа на операторите на 
електропреносни системи (ENTSO-E), 
Европейската мрежа на операторите на 
газопреносни системи (ENTSO-G), 
Газовата координационна група и 
Групата по доставките на нефт. Тя 
препраща анализите на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, и ги публикува.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2.1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– газопроводи и проекти от общ 
интерес, посочени в указанията, 
разработени съгласно член 171 от 
Договора за функционирането на 

– тръбопроводи, представляващи 
съществени връзки в национални или 
международни свързващи мрежи, 
както и тръбопроводи и проекти от 
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Европейския съюз. общ интерес, посочени в указанията, 
разработени съгласно член 171 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– терминали за внос на втечнен 
природен газ с капацитет за 
регазификация, равен на или по-голям 
от 1 млрд. м3 годишно.

– терминали за внос и износ на втечнен 
природен газ и сгъстен природен газ с 
капацитет за регазификация, равен на 
или по-голям от 1 млрд. м3 годишно.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да обхваща вноса и износа.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3.1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2a. Складиране
– инсталации за съхраняване на 
електричество;

Or. en

Обосновка

Например помпено-акумулиращи водноелектрически централи.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е в обхвата на настоящия регламент да се включат данните, свързани с 
производството и добива на въглища. Развитието в областта на шистовия газ в 
САЩ оказва влияние върху цената на газа и въглищата в Европа, което съживява 
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въглищната промишленост. Очаква се Германия и Нидерландия да изградят 12,5 
гигавата нови въглищни мощности в периода 2012 – 2015 г. Подобно важно развитие 
на инфраструктурата не може просто да бъде пренебрегнато.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С настоящото Комисията предлага нов регламент, след решението на Съда на 
Европейския съюз да отмени Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета относно 
съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в 
Европейския съюз, както и да се запази действието му до приемането на нов регламент 
с подходящо правно основание, а именно член 194, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
Решението на Съда на Европейския съюз от 6 септември 2012 г. беше взето, след като 
през октомври 2010 г. Европейският парламент предприе правни действия срещу 
Съвета, като оспори правното основание за приемането на Регламент 617/2010 и поиска 
от Съда да го отмени (Дело C-490/10). Като правно основание Съветът беше използвал 
член 337 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 187 от 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ДЕОАЕ), с 
мотивировката че горепосоченият регламент е свързан с дейностите за събиране на 
обща информация.
Новото предложение на Комисията е за регламент със същото съдържание и обхват 
като отменения регламент. Добавени са няколко промени, които са необходими поради 
новия законодателен процес. Докладчикът също отбелязва със задоволство, че много 
изменения, приети от Европейския парламент през 2010 г. чрез процедура на 
консултация, са включени в новото предложение.

Регламентът е идентичен с анулирания регламент. От държавите членки се изисква на 
всеки две години да нотифицират до Комисията данни и информация за 
инвестиционните проекти в областта на производството, съхранението и преноса на 
нефт, природен газ и електроенергия.

Регламентът изисква от държавите членки (или от органа, на който те делегират тази 
задача) на всеки две години да събират и съобщават данни и информация относно 
определени видове инвестиционни проекти, отнасящи се до изграждането, 
модернизацията или извеждането от експлоатация на мощности за производство, 
пренос или съхранение (посочени в приложение към регламента). Тези данни включват 
нефт, природен газ, електроенергия, биогорива както и въглероден диоксид, произведен 
от тези източници. Регламентът задължава енергийните предприятия да предоставят 
необходимите данни на съответните държави членки.

Целта е да се гарантира, че Комисията получава точна и редовна информация относно 
инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура на ЕС, за да може 
да изпълнява своите задачи в областта на енергетиката. Тя ще изготвя на всеки две 
години междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на 
енергийната система на ЕС, както и всеки друг необходим специфичен анализ. Това ще 
даде възможност за установяване на потенциални бъдещи несъответствия в търсенето и 
предлагането на енергия, както и възможни препятствия за инвестициите. Този 
регламент цели да увеличи прозрачността на предвижданото търсене и наличното 
предлагане.
Докладчикът напълно подкрепя предложението и приветства новото правно основание.
Подобен инструмент е необходим и допълващ за Механизма за свързване на Европа, за 
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да се определят потребностите от инвестиции в енергийната инфраструктура с оглед на 
изграждането на вътрешния пазар на енергия.

Докладчикът все пак направи някои предложения, за да изясни допълнително 
предвидените специфични условия, така че да се избегне двойното докладване; ако се 
изисква нотифициране на инвестиции по силата на друго специфично законодателство 
на ЕС, държавите членки ще бъдат освободени от задължението да нотифицират такива 
инвестиции.
Докладчикът също настоява за засилването на разпоредбите, свързани с 
поверителността на информацията и сигурността на данните.
Останалите основни изменения в проектодоклада целят:

 разширяване на обхвата с цел включване на въглищата като важен елемент от 
енергийния микс, който оказва въздействие върху енергийната политика на ЕС;

 включване на нотифицирането на инфраструктурни инвестиции в трети страни, 
които влияят върху енергийните мрежи в една или повече държави членки, и 
следователно върху европейския енергиен пазар;

 включване на задълженията за докладване относно мощностите, свързани със 
сгъстен природен газ, наред с втечнения природен газ, както за вноса, така и за 
износа, което докладчикът счита за особено важно в бъдеще за осигуряването на 
диверсифициране на доставките на газ в ЕС;

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

 разширяване на обхвата на задълженията за докладване, като се включат 
мощностите, свързани с инсталации за съхраняване на електричество.


