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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията и оценява изчерпателния му 
характер при изготвянето на нормативна уредба за трансевропейските енергийни 
инфраструктурни проекти, по-специално по отношение на проектите от общ интерес. 
Докладчикът най-вече приветства мерките, насочени към рационализиране и 
ускоряване на процеса на издаване на разрешения, и насърчава приемането им, където е 
приложимо, и за целите на развитието на енергийни инфраструктурни проекти, които 
не са трансгранични.

Докладът поставя ударение върху регионалното измерение на енергийната 
инфраструктура, като се взема предвид най-вече директното й въздействие върху 
гражданите, което често не се компенсира правилно от очакваните положителни 
резултати от проекта по отношение на енергийна сигурност, устойчивост или 
ефективност на инфраструктурата. Поради тази причина, следва да бъде призната 
ролята на регионалните органи на определени етапи от процедурата по издаване на 
разрешения, така че най-заинтересованите да имат възможност да оказват влияние 
върху процеса на вземане на решения. Освен това, процесът на съответните 
обществени консултации следва да бъде единен на равнище Европейски съюз.

Също така, предложението следва да постигне удачен баланс между критериите за 
икономическа ефективност, решаваща от гледна точка на частните предприемачи, 
които в крайна сметка ще финансират, развиват и управляват енергийната 
инфраструктура, и предварителните изисквания за осигуряване на финансова подкрепа 
от Механизма за свързване на Европа. В последния случай са предложени подходящи 
изменения за определяне на обстоятелствата, при които общественият интерес и 
ползите за потребителите оправдават допълнително финансиране, без да се накърнява 
принципа на конкурентоспособност.

В допълнение на това, докладчикът предлага по-широк подход по отношение на 
проектите за газова инфраструктура, така че да се включат всичките им необходими 
елементи в списъка на допустимите, за да се постигне техническа последователност и 
да се улесни гладката експлоатация на основните газови коридори из цяла Европа.

Според становището на докладчика простотата на процедурата, в съчетание с 
включването на заинтересованите страни, следва да са основни водещи принципи при 
развитието на трансевропейската енергийна инфраструктура.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В настоящия Регламент са 
формулирани правила за навременното 
разработване и функционалната 
съвместимост на трансевропейските 
енергийни мрежи, с оглед да бъдат 
постигнати залегналите в Договора цели 
в областта на енергийната политика за 
осигуряването на функциониращ 
вътрешноевропейски енергиен пазар, на 
сигурност на енергийните доставки в 
ЕС, за насърчаване на енергийната 
ефективност и разработване на нови и 
възобновяеми видове енергия, както и за 
насърчаване на междусистемното 
свързване на енергийните мрежи. Със 
своята насоченост към постигането на 
тези цели, настоящото предложение 
допринася за постигането на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и поражда ползи за целия 
Европейски съюз по отношение на 
конкурентоспособността и 
икономическото, социално и 
териториално сближаване.

(13) В настоящия Регламент са 
формулирани правила за навременното 
разработване и функционалната 
съвместимост на трансевропейските 
енергийни мрежи, с оглед да бъдат 
постигнати залегналите в Договора цели 
в областта на енергийната политика за 
осигуряването на функциониращ 
вътрешноевропейски енергиен пазар, на 
сигурност на енергийните доставки в 
ЕС, за насърчаване на енергийната 
ефективност и разработване на нови и 
възобновяеми видове енергия, както и за 
насърчаване на междусистемното 
свързване на енергийните мрежи. Със 
своята насоченост към постигането на 
тези цели, настоящото предложение 
допринася за постигането на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и поражда ползи за целия 
Европейски съюз по отношение на 
конкурентоспособността и 
икономическото, социално и 
териториално сближаване. С оглед 
постигането на тези цели, 
предложението насърчава 
организирането на консултации с 
регионалните органи, ангажирани в 
процеса, на съответния етап от 
процедурата по издаване на 
разрешения.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21 a) В допълнение, държавите членки 
са насърчавани да прилагат 
разпоредбите на процеса за издаване 
на разрешения за проекти от общ 
интерес за други енергийни 
инфраструктурни проекти, където е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват най-добрите европейски 
практики и за други проекти, за да се повишава ефективността на необходимата 
инфраструктура, да се предотвратява претоварване и избягва въвеждането на 
двустепенна система.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 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, за транспортиране 
на нефт или въглероден двуокис, или за 
акумулиране на електроенергия или
съхранение на газ, или съоръжения за 
приемане, съхраняване и 
регазификация или понижаване на 
налягането на втечнен природен газ 
(ВПГ), които са разположени в ЕС или 
свързват ЕС с една или повече трети 
страни;

Or. en
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Обосновка

Енергийната инфраструктура за газ включва ВПГ терминали; с цел 
последователност с категориите в Приложение II, член 1 определението следва да 
бъде адаптирано, за да бъде взето това предвид.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. „анализ на разходите и ползите за 
цялата енергийна система“ означава 
оценка, проведена на общо равнище в 
рамките на ЕС като основа за избора 
на проекти от общ интерес, 
съобразно целите на десетгодишния 
план за развитие на мрежата 
(TYNDP), както е формулирано в член 
8 на Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Обосновка
Регламентът се отнася до различни анализи на разходите и ползите (АРП), анализи и 
оценки. Има нужда от пояснение и изглежда, че е необходимо определение.  АРП 
следва да бъде направен на общо равнище, а не проект по проект.

Газовите инфраструктурни проекти се основават на стабилни ангажименти, т.е. на 
участниците на пазара, като резултат от пазарни проучвания, или на националните 
регулаторни органи. За тези проекти, които вече се основават на стабилни 
ангажименти, анализ на разходите и приходите за индивидуални проекти до голяма 
степен би представлявал дублиране на работата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сигурност на доставките;

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- интеграция в мрежата на 
планираните съоръжения за 
енергийно производство, със 
специално ударение върху 
възобновяемите енергийни 
източници;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 6

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 без достатъчни основания,
различни от първостепенни причини 
извън контрола на организатора на 
проекта:

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приемането на списък на проектите 
от общ интерес в ЕС следва да е 
определящо за обществения интерес и 

2. Приемането на списък на проектите 
от общ интерес в ЕС следва да е 
определящо за обществения интерес и 
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необходимост от тези проекти в 
обхванатите държави членки и следва да 
бъде признато като такова от всички 
заинтересовани страни.

необходимост от тези проекти в 
обхванатите държави членки и следва да 
бъде признато като такова от всички 
заинтересовани страни, особено от 
съответните регионални органи, 
обхванати от такива проекти.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) органите, заинтересованите лица и 
обществеността, които е вероятно да 
имат отношение към проекта;

б) органите, заинтересованите лица и 
обществеността, които е вероятно да 
имат отношение към проекта, със 
специално ударение върху 
определянето на съответните 
регионални органи, с които да се 
проведат консултации;

Or. en

Изменение 10

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 

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 
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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.

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, и да включва, по-
специално, консултациите със 
съответните регионални органи, 
други инфраструктурни оператори и 
съответните организации, които ги 
представляват.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, 
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 

1. В случаите, при които даден 
организатор на проект поема по-големи 
рискове при разработването, 
изграждането, експлоатацията или 
ремонтната дейност в рамките на проект 
от общ интерес, попадащ в категориите 
по точка 1 и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), в сравнение с нормално 
поеманите рискове при подобни 
инфраструктурни проекти, и ако тези 
рискове не са обхванати от 
освобождаване от разпоредби съгласно 
посоченото в член 36 от 
Директива 2009/73/ЕО или член 17 от 
Регламент (ЕО) № 714/2009, и вземайки 
предвид очакваните бъдещи разходи 
за потребителите на енергия,
националните регулаторни органи 
следва да осигуряват предоставяне на 
подходящи стимули за такъв проект при 
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параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

прилагането на член 37, параграф 8 от 
Директива 2009/72/EО, член 41, 
параграф 8 от Директива 2009/73/EО, 
член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и 
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всякаква друга мярка, която бъде 
счетена за необходима и уместна.

г) всякаква друга мярка, която бъде 
счетена за необходима и уместна, 
включително смекчаването на риска 
от по-високи експлоатационни 
разходи на реализираните проекти за 
енергийна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

С оглед улесняването на инвестиционния процес за частните предприемачи, 
ангажирани в развитието на енергийни инфраструктурни проекти, списъкът на 
наличните стимули не бива да бъде ограничаван до изброените в член 14, параграф 3, 
а следва да включва също и риска от очаквани по-високи разходи след реализирането 
на инфраструктурните проекти.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

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 за 

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 за 
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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:

финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ, заеми или 
обезпечения на заеми 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:

Or. en

Обосновка

Първите два критерия за проектите от общ интерес, изредени в член 15, параграф 2, 
вече са достатъчно комплексни, за да позволяват точен и разумен подбор. 
Следователно приемането на решение за трансгранично разпределение на разходите 
не следва да съставлява задължителен критерий.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Анализът на разходите и ползите на 
конкретния проект съгласно член 13, 
параграф 4, буква а) показва наличието 
на съществени странични ползи (positive 
externalities) във връзка със сигурността 
на енергийните доставки, солидарността 
или новаторството; и

a) Анализът на разходите и ползите на 
конкретния проект съгласно член 13, 
параграф 4, буква а) показва наличието 
на съществени странични ползи (positive 
externalities) във връзка със сигурността 
на енергийните доставки, 
солидарността, социалното 
въздействие или новаторството; и

Or. en

Обосновка

Първите два критерия за проектите от общ интерес, изредени в член 15, параграф 2, 
вече са достатъчно комплексни, за да позволяват точен и разумен подбор. 
Следователно приемането на решение за трансгранично разпределение на разходите 
не следва да съставлява задължителен критерий.
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Изменение 15

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;

Or. en

Обосновка

Първите два критерия за проектите от общ интерес, посочени в член 15, параграф 2, 
вече са достатъчно комплексни, за да позволяват точен и разумен подбор. 
Следователно приемането на решение за трансгранично разпределение на разходите 
не следва да съставлява задължителен критерий.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) За проекта има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13, или (ако е 
проектът е освободен от съответните 
разпоредби съгласно посоченото в 
член 36 от Директива 2009/73/ЕО или в 
член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта.

в) Без това да представлява 
задължително изискване, за проекта
може да има издадено решение за 
трансгранично разпределение на 
разходите съгласно член 13, или (ако е 
проектът е освободен от съответните 
разпоредби съгласно посоченото в 
член 36 от Директива 2009/73/ЕО или в 
член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009) 
становище от компетентните 
национални регулаторни органи и 
Агенцията относно стопанската 
жизнеспособност на проекта.
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Or. en

Обосновка

Първите два критерия за проектите от общ интерес, посочени в член 15, параграф 2, 
вече са достатъчно комплексни, за да позволяват точен и разумен подбор. 
Следователно приемането на решение за трансгранично разпределение на разходите 
не следва да съставлява задължителен критерий.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от Приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност.

3. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква д) и 
точка 4 от Приложение II отговарят 
също и на условията за финансова 
подкрепа от ЕС под формата на 
безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи в съответствие с 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], ако съответните организатори 
на проекта могат ясно да покажат 
наличието на значителни странични 
ползи (positive externalities) от тези 
проекти и липсата на стопанска 
жизнеспособност или висок 
експлоатационен риск.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 17 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) връзки към интернет страниците 
на проектите, създадени от 
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организаторите на проектите.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 2 - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Връзки север-юг между 
газопреносните мрежи в Западна Европа
(„NSI West Gas“): газова 
инфраструктура 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.

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

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

Or. en

Обосновка

Определението на някои газови коридори трябва да се промени с цел включване на 
всички видове инфраструктура (тъй като подземните хранилища и ВПГ терминалите 
също така попадат в обхвата на настоящия регламент) и да е неутрално. В по-общ 
план е от основно значение инвестициите, които може да бъдат необходими за 
увеличаване на трансграничния капацитет, например гъвкавост на системата, да не 
се изключват.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 2 - точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Определението на някои газови коридори трябва да се промени с цел включване на 
всички видове инфраструктура (тъй като подземните хранилища и ВПГ терминалите 
също така попадат в обхвата на настоящия регламент) и да е неутрално. В по-общ 
план е от основно значение да не се изключват инвестициите, които може да бъдат 
необходими за увеличаване на трансграничния капацитет, например гъвкавост на 
системата.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение I - параграф 2 - точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en
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Обосновка

Определението на някои газови коридори трябва да се промени с цел включване на 
всички видове инфраструктура (тъй като подземните хранилища и ВПГ терминалите 
също така попадат в обхвата на настоящия регламент) и да е неутрално. В по-общ 
план е от основно значение да не се изключват инвестициите, които може да бъдат 
необходими за увеличаване на трансграничния капацитет, например гъвкавост на 
системата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение III - параграф 1 - точка 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, съответните регионални 
органи от всички заинтересовани 
държави членки, операторите на 
преносни системи, в изпълнение на 
тяхното задължение да си сътрудничат 
на регионално равнище в съответствие с 
член 6 от Директива 2009/72/ЕО и член 
12 от Регламент (ЕО) № 714/2009, и 
организаторите на проекти, имащи 
отношение към всеки от съответните 
приоритети, определени в приложение I, 
както и Комисията, Агенцията и ENTSO 
за електроенергия.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение III - параграф 1 - точка 1 - тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 

(1) За проектите в газовия сектор, 
попадащи в категориите, определени в 
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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.

точка 2 от приложение ІІ, всяка Група се 
състои от представители на държавите 
членки, националните регулаторни 
органи, съответните регионални 
органи от всички заинтересовани 
държави членки, 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,
всички заинтересовани 
инфраструктурни оператори и
съответните организации, които ги 
представляват, и организаторите на 
проекти, имащи отношение към всеки 
от съответните приоритети, определени 
в приложение I, както и Комисията, 
Агенцията и ENTSO за газ.

Or. en

Обосновка

Предложеният регламент следва да признава ролята, която ВПГ терминалите и 
подземните хранилища играят за предоставянето на гъвкавост за 
вътрешноевропейския енергиен пазар. Съответно операторите на системи за
съхранение и за ВПГ следва да имат официален статут като заинтересовани страни 
при процедурата за подбор на ПОИ и при анализа на разходите и ползите; 
следователно тези инфраструктурни оператори и представляващите ги организации 
(GIE) следва да имат официален статут на заинтересована страна в състава на 
групите, тъй като представляват оператори на системи за съхранение и за ВПГ, 
които са също така организатори на проекти.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение III - параграф 1 - точка 1 - тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

всички заинтересовани държави 
членки, организаторите на проекта, 
имащи отношение към съответните 
приоритети, посочени в приложение 1, и 
Комисията.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение III - параграф 2 - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С оглед на последователността ВПГ терминалите следва да бъдат включени, тъй 
като са посочени също така в Приложение II, точка 2.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение VI - параграф 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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