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Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Дългосрочните стратегии за 

ниски емисии и интегрираните 
национални планове в областта на 

енергетиката и климата, посочени в 

член 3, трябва да са във взаимно 

съответствие. 

3. Интегрираните национални 

планове в областта на енергетиката и 

климата, посочени в член 3, са в 

съответствие с дългосрочните 

стратегии в областта на климата и 

енергетиката. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение съответства на изменение 123, прието от комисиите ITRE и ENVI. 
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Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки трябва 

навременно да предоставят на 

обществеността достъп до своите 
дългосрочни стратегии за ниски емисии 

и всички техни актуализации. 

4. Държавите членки и Комисията 

разработват своите стратегии по 

открит и прозрачен начин и 

гарантират, че на обществеността и 

на всички заинтересовани страни е 

дадена възможността да участват в 

подготовката на дългосрочните 

стратегии в областта на климата и 

енергетиката, включително чрез 

електронната платформа, както е 

посочено в член 24. 

4а. Комисията подпомага държавите 

членки при изготвянето на техните 

дългосрочни стратегии чрез 

предоставяне на информация за 

състоянието на съответните научни 

знания и технологичното развитие, 

които са от значение за постигането 

на целите, посочени в член 1. 

Комисията изготвя добри практики и 

насоки, които да бъдат използвани от 

държавите членки при 

разработването и изпълнението на 

техните стратегии. 

4б. Комисията може да отправя 

препоръки към държавите членки с 

цел улесняване на колективното 

постигане на целите на Съюза, 

посочени в член 1, и подпомагане на 

държавите членки в усилията им да 

изготвят и прилагат своите 

дългосрочни стратегии. 
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