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Изменение 762
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи. ОРС и ОПС имат 
право да одобряват услуги за 
гъвкавост, които гарантират 
стабилността на мрежата 
посредством мрежови оперативни 
ресурси, т.е. разходите за 
предоставянето на такива услуги за 
гъвкавост или за изграждането и 
експлоатацията на инсталация за 
съхраняване, която осигурява 
необходимата гъвкавост, трябва да се 
считат за мрежова инфраструктура 
и да се третират по същия начин 
като инвестициите в разширяване на 
мрежата.

Or. en

Изменение 763
Ханс-Олаф Хенкел
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи. ОРС и ОПС имат 
право да одобряват услуги за 
гъвкавост, които гарантират 
стабилността на мрежата 
посредством мрежови оперативни 
ресурси. Разходите за предоставянето 
на такива услуги за гъвкавост или за 
изграждането и експлоатацията на 
инсталация за съхраняване, която 
осигурява необходимата гъвкавост, 
трябва да се считат за мрежова 
инфраструктура и да се третират по 
същия начин като инвестициите в 
разширяване на мрежата.

Or. en

Изменение 764
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
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разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията 
на развитието на техните системи и 
да въвеждат иновативни решения в
разпределителните системи. За тази 
цел регулаторните органи признават за
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да 
стимулират операторите на 
разпределителни системи да повишават 
ефективността, включително 
енергийната ефективност, в техните 
системи.

разпределителни системи за 
новаторски решения в
разпределителната мрежа. За тази 
цел регулаторните органи ще признават
всички разумни разходи на 
операторите на разпределителни 
системи за иновативни решения. Те 
включват, наред с другото, 
научноизследователска и развойна 
дейност, внедряване на пилотни 
проекти и стартиране на нови 
технологии, както и договори за 
услуги, които мрежовите оператори 
възлагат за експлоатацията и 
развитието на своите мрежи. 
Операторите на разпределителни 
мрежи вземат предвид тези разходи в 
тарифите за разпределение. 
Регулаторните системи предоставят 
на операторите на разпределителни
мрежи стимули да повишават 
ефективността, включително 
енергийната ефективност, в техните 
системи.

Or. en

Обосновка

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Изменение 765
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията
на развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи за 
максимално ефективната 
експлоатация и развитие на техните 
системи и за въвеждането на
иновативни решения в 
разпределителните системи, по-
специално чрез възлагане на поръчки 
за услуги, включително намаляване на 
натоварването чрез оптимизация на 
потреблението, вместо чрез развитие 
на мрежата и агрегирано съхраняване 
за спомагателните услуги. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност,
и да позволяват и насърчават 
намаляването на търсенето и 
гъвкавостта в техните системи.

Or. en

Изменение 766
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 

8. Регулаторните органи може да
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи, когато се 
счита, че тези стимули носят 
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допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност,
в техните системи.

съответните ползи за 
потребителите, и винаги при 
отчитане на местните особености. 
За тази цел регулаторните органи 
признават за допустими и включват
разумните и ефективни разходи в
допустимите приходи, които се 
покриват от тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

Or. en

Изменение 767
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Ойген 
Фройнд, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи, 
включително посредством възлагане 
на поръчки за услуги. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност,
и цифровизацията на 
разпределителната мрежа, 
включително внедряването на 
интелигентни мрежи и 
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интелигентни измервателни системи
в техните системи.

Or. en

Изменение 768
Дан Ника, Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват само относими
разходи в тарифите за разпределение, а 
също така въвеждат цели за 
ефективност, за да усъвършенстват 
съществуващите мрежи и да 
внедряват интелигентни мрежи по 
прозрачен начин, да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност
и съхраняването на енергията, в 
техните системи.

Or. en

Изменение 769
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 8. Регулаторните органи 
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предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност
и гъвкавост, в техните системи, както 
и да насърчават интегрирането на 
енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Съществуващата формулировка отразява само необходимостта от повишаване на 
ефективността в разпределителните мрежи. Операторите на разпределителни 
системи следва също така да бъдат стимулирани да насърчават гъвкавостта на 
мрежата и интегрирането на енергията от възобновяеми източници в съответствие 
с формулировката в член 59, параграф 1, буква к) от преработената Директива 
2009/72/ЕО, както предлага Комисията в COM (2016)864.

Изменение 770
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
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съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност
и гъвкавост, в техните системи, както 
и да насърчават интегрирането на 
енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Съществуващата формулировка отразява само необходимостта от повишаване на 
ефективността в разпределителните мрежи. Операторите на разпределителни 
системи следва също така да бъдат стимулирани да насърчават гъвкавостта на 
мрежата и интегрирането на енергията от възобновяеми източници в съответствие 
с формулировката в член 59, параграф 1, буква к) от преработената Директива 
2009/72/ЕО, както предлага Комисията в COM (2016)864.

Изменение 771
Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, 
Ангелика Млинар, Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност,
цифровизацията и гъвкавостта, в 
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техните системи.

Or. en

Изменение 772
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

8. Регулаторните органи 
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел 
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност
и съхраняването на енергията, в 
техните системи.

Or. en

Изменение 773
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторните органи
предоставят стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 

8. Държавите членки предоставят 
стимули на операторите на 
разпределителни системи да възлагат 
поръчки за услуги по експлоатацията на 
развитието на техните системи и да 
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въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел
регулаторните органи признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

въвеждат иновативни решения в 
разпределителните системи. За тази цел
държавите членки признават за 
допустими и включват всички 
съответни разходи в тарифите за 
разпределение, а също така въвеждат 
цели за ефективност, за да стимулират 
операторите на разпределителни 
системи да повишават ефективността, 
включително енергийната ефективност, 
в техните системи.

Or. en

Изменение 774
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: 
три месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване 
на методиките за определяне на 
тарифите за пренос и разпределение. 
Въпросната препоръка обхваща като 
минимум:

заличава се

а) отношението на тарифите, 
прилагани към производителите и 
към потребителите;

б) разходите, които трябва да бъдат 
възстановени чрез тарифи;

в) диференцираните по време 
мрежови тарифи;

г) локационните сигнали;

д) връзката между тарифите за 
пренос и разпределение, включително 
принципите за недопускане на 
дискриминация;
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е) методите за осигуряване на 
прозрачност в определянето и 
структурата на тарифите;

ж) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят 
тарифите, включително 
освобождавания от тарифите.

Or. de

Обосновка

Методиките за определяне на тарифите и мрежовите тарифи се определят въз 
основа на национални и регионални фактори. Хармонизирането на мрежовите тарифи 
противоречи на принципа на субсидиарност. Поради това Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) не разполага с правомощия 
да издава препоръки в това отношение.

Изменение 775
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: 
три месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване 
на методиките за определяне на 
тарифите за пренос и разпределение. 
Въпросната препоръка обхваща като 
минимум:

заличава се

а) отношението на тарифите, 
прилагани към производителите и 
към потребителите;

б) разходите, които трябва да бъдат 
възстановени чрез тарифи;

в) диференцираните по време 
мрежови тарифи;

г) локационните сигнали;
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д) връзката между тарифите за 
пренос и разпределение, включително 
принципите за недопускане на 
дискриминация;

е) методите за осигуряване на 
прозрачност в определянето и 
структурата на тарифите;

ж) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят 
тарифите, включително 
освобождавания от тарифите.

Or. en

Обосновка

Тарифите за разпределение трябва да отразяват структурните и регионалните 
обстоятелства, зависещи от потреблението, и следователно добавената стойност е 
спорна. Хармонизирана структура и двугодишен цикъл на актуализиране биха могли да 
доведат до значителни нарушения в системата за определяне на тарифите, например 
от гледна точка на предсказуемостта на регулаторните решения.

Изменение 776
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване
на методиките за определяне на
тарифите за пренос и разпределение.
Въпросната препоръка обхваща като 
минимум:

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила]
националните регулаторни органи в 
сътрудничество с Агенцията
определят образец на документ за 
публикуване, за да се създадат условия 
за прозрачност по отношение на 
определянето и структурата на
тарифите за пренос. Образецът 
обхваща най-малко следните 
минимални изисквания за 
публикуване, засягащи тарифните
такси:
а) съотношението на тарифите, 
прилагани към производителите, и
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тези към потребителите;
б) разходите и/или допустимите или 
целевите приходи на оператора на 
преносната система, които трябва 
да бъдат възстановени чрез тарифи;
в) диференцираните по време 
мрежови тарифи;
г) локационните сигнали;
д) връзката между тарифите за 
пренос и разпределение
е) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят 
тарифите, включително 
освобождавания от тарифите.
До [конкретната дата да се въведе от 
Службата за публикации: три месеца 
след влизането в сила] и след това 
регулярно на всеки две години 
националният регулаторен орган или 
операторът или операторите на 
преносни системи, съгласно 
решението на националния 
регулаторен орган, публикуват 
информация в съответствие с 
образеца за минималните изисквания 
за публикуване относно методиката 
за изчисляване на съответните 
мрежови тарифи.

Or. en

Изменение 777
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване
на методиките за определяне на
тарифите за пренос и разпределение. 

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията определя образец на
документ за публикуване, за да се 
създадат условия за прозрачност по 
отношение на определянето и 
структурата на тарифите за пренос. 
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Въпросната препоръка обхваща като 
минимум:

Образецът обхваща като най-малко 
следните минимални изисквания за 
публикуване, засягащи тарифните 
такси:

Or. en

Изменение 778
Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос и разпределение. Въпросната 
препоръка обхваща като минимум:

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното хармонизиране
на методиките за определяне на 
тарифите за пренос и разпределение. 
Въпросната препоръка обхваща като 
минимум:

Or. en

Изменение 779
Перванш Берес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос и разпределение. Въпросната 
препоръка обхваща като минимум:

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: една 
година след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното съгласуване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос и разпределение. Въпросната 
препоръка обхваща като минимум:
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Or. en

Обосновка

Предложеният от Европейската комисия тримесечен срок е твърде кратък за 
провеждане на консултация с всички заинтересовани страни. Съществуват големи 
различия от гледна точка на разпределението и тарифите. Предложеното от 
Комисията сближаване е прибързано. Постигането на действителна съгласуваност 
обаче би било голяма крачка напред.

Изменение 780
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос и разпределение. Въпросната 
препоръка обхваща като минимум:

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 
месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос. Въпросната препоръка 
обхваща като минимум:

Or. en

Обосновка

Поради регионалните различия, методиките за определяне на тарифите за 
разпределение не следва да бъдат хармонизирани на този етап.

Изменение 781
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три 

9. До [конкретната дата да се 
въведе от Службата за публикации: три
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месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос и разпределение. Въпросната 
препоръка обхваща като минимум:

месеца след влизането в сила] 
Агенцията предоставя препоръка, 
адресирана до регулаторните органи, 
относно постепенното сближаване на 
методиките за определяне на тарифите 
за пренос. Въпросната препоръка 
обхваща като минимум:

Or. en

Обосновка

Предвид бързото развитие на енергийните системи, не съществува потребност от 
постепенно сближаване на структурата на тарифите за разпределение и това не е 
оправдано предвид тяхното слабо трансгранично въздействие и силната им 
взаимовръзка с местните особености.

Изменение 782
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) връзката между тарифите за 
пренос и разпределение, включително 
принципите за недопускане на 
дискриминация;

д) връзката между тарифите за 
пренос и разпределение, включително 
принципите за недопускане на 
дискриминация, както е договорено с 
ООРСЕС;

Or. en

Изменение 783
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят тарифите,
включително освобождавания от 
тарифите.

ж) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят тарифите,
както и начина, по който различните 
прилагани за тях тарифи отразяват
справедливо разпределение на 
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разходите и предотвратяват 
необоснована държавна помощ.

Or. en

Изменение 784
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) групите от потребители на
мрежата, за които се отнасят тарифите, 
включително освобождавания от 
тарифите.

ж) групите от потребители на 
мрежата, за които се отнасят тарифите, в 
съответствие с характеристиките и 
формите на потребление,
включително освобождавания от 
тарифите.

Or. en

Изменение 785
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) методите за изчисляване на 
ползите от потреблението на 
собствена електроенергия, 
децентрализираното производство, 
съхраняването на енергия и 
оптимизацията на потреблението, 
както и взаимното допълване между 
тях.

Or. en

Обосновка

Развитието на методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение 
трябва да въвежда принципи за оценка на действителното икономическо, техническо 
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и социално въздействие на активните потребители. Ето защо обсъждането на 
разходите трябва да се допълва от обсъждане на ползите от развитието на 
потреблението на собствена енергия, собственото производство, съхраняването на 
енергия и оптимизацията на потреблението. Тези ползи трябва да вземат предвид по-
специално предотвратените емисии на CO2, намалените преференциални тарифи и 
намалените потребности от усъвършенстване на мрежата.

Изменение 786
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) методите за изчисляване на 
ползите от потреблението на 
собствена електроенергия, 
децентрализираното производство, 
съхраняването на енергия и 
оптимизацията на потреблението, 
както и взаимното допълване между 
тях.

Or. en

Обосновка

В разпоредбите на настоящия член следва да бъдат включени нови участници в 
съответствие с разширения обхват на регламента, определен в член 1.

Изменение 787
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) анализ на разходите и ползите за 
разпределените енергийни ресурси.

Or. en
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Изменение 788
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) анализ на разходите и ползите 
за разпределените енергийни ресурси.

Or. en

Обосновка

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Изменение 789
Дан Ника, Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. За целите на параграф 9, 
буква б) в препоръките за разходите, 
които трябва да бъдат възстановени 
чрез тарифи, причинените загуби и 
претоварвания, които надхвърлят 
средните за Съюза, не се признават за 
допустими разходи.

Or. en

Изменение 790
Дан Ника, Хосе Бланко Лопес, Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Соледад 
Кабесон Руис, Мирослав Похе

Предложение за регламент
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Член 16 – параграф 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. Регулаторните органи 
приемат набор от показатели за 
измерване на резултатите от 
дейността на операторите на 
преносни и разпределителни системи, 
които следва да включват най-малко 
следното:

– обема на ограничената енергия в 
MWh, разбит по вид генерационен 
източник;

– процента на дължината на 
електропроводите, работещи със 
системи за оценка на преносния 
капацитет в реално време;

– процента на дистанционно 
наблюдаваните и контролирани в 
реално време подстанции;

– процента на дължината на 
електропроводите, работещи със 
системи за оценка на преносния 
капацитет в реално време;

– загубите в мрежите за високо, 
средно и ниско напрежение;

– честотата и продължителността 
на прекъсванията на 
електрозахранването в мрежата.

До [две години след влизането в сила 
на настоящия регламент] и на всеки 
две години след това регулаторните 
органи публикуват доклад за 
резултатите от дейността на 
операторите на преносни и 
разпределителни системи, както и 
препоръки за подобряване, когато е 
необходимо.

Or. en

Изменение 791
Ангелика Ниблер, Свен Шулце
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-
нататъшното хармонизиране 
посредством делегирани актове 
съгласно член 55, параграф 1, буква к), 
регулаторните органи надлежно се 
съобразяват с препоръката на 
Агенцията, когато одобряват или 
определят тарифи за преноса или 
методики за тях в съответствие с 
член 59, параграф 6, буква а) от 
[преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2].

заличава се

Or. de

Обосновка

Методиките за определяне на тарифите и мрежовите тарифи се определят въз 
основа на национални и регионални фактори. Хармонизирането на мрежовите тарифи 
противоречи на принципа на субсидиарност. Поради това Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) не разполага с правомощия 
да издава препоръки в това отношение. Не е необходимо приемането на делегиран 
акт.

Изменение 792
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-
нататъшното хармонизиране 
посредством делегирани актове 
съгласно член 55, параграф 1, буква к), 
регулаторните органи надлежно се 
съобразяват с препоръката на 
Агенцията, когато одобряват или 
определят тарифи за преноса или 
методики за тях в съответствие с 

заличава се
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член 59, параграф 6, буква а) от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 
864/2].

Or. en

Обосновка

Тарифите за разпределение трябва да отразяват структурните и регионалните 
обстоятелства, зависещи от потреблението, и следователно добавената стойност е 
спорна. Хармонизирана структура и двугодишен цикъл на актуализиране биха могли да 
доведат до значителни нарушения в системата за определяне на тарифите, например 
от гледна точка на предсказуемостта на регулаторните решения.

Изменение 793
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-
нататъшното хармонизиране 
посредством делегирани актове 
съгласно член 55, параграф 1, буква к), 
регулаторните органи надлежно се 
съобразяват с препоръката на 
Агенцията, когато одобряват или 
определят тарифи за преноса или 
методики за тях в съответствие с 
член 59, параграф 6, буква а) от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 
864/2].

заличава се

Or. en

Изменение 794
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-
нататъшното хармонизиране 
посредством делегирани актове 
съгласно член 55, параграф 1, буква к), 
регулаторните органи надлежно се 
съобразяват с препоръката на 
Агенцията, когато одобряват или 
определят тарифи за преноса или 
методики за тях в съответствие с член
59, параграф 6, буква а) от
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 
864/2].

10. Информацията, публикувана в 
съответствие с член 16, параграф 9, е 
достъпна за обществеността 
безплатно и без каквито и да било 
ограничения по отношение на 
нейното използване. Тя се публикува:
а) по удобен за потребителите начин; 
б) по ясен, леснодостъпен начин и на 
недискриминационен принцип; в) във 
формат, позволяващ изтегляне по 
мрежа; г) на един или повече от
официалните езици на държавата 
членка и, ако немският не е сред 
официалните езици на държавата 
членка, на немски език, доколкото 
това е възможно.

Or. en

Изменение 795
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-
нататъшното хармонизиране 
посредством делегирани актове
съгласно член 55, параграф 1, буква к), 
регулаторните органи надлежно се 
съобразяват с препоръката на 
Агенцията, когато одобряват или 
определят тарифи за преноса или 
методики за тях в съответствие с член 
59, параграф 6, буква а) от 
[преработения текст на Директива 
2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 
864/2].

10. До шест месеца след влизането 
в сила и след това на всеки две години 
националният регулаторен орган или 
компетентните оператори на 
преносни системи, съгласно
решението на националния 
регулаторен орган, публикуват данни
в съответствие с образеца за 
минималните изисквания за 
публикуване, както и информация 
относно методиката и всички 
разходи за изчисляване на 
съответните мрежови тарифи.

Or. en
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Изменение 796
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Мирослав Похе, Соледад Кабесон 
Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Без да се засяга по-нататъшното 
хармонизиране посредством делегирани 
актове съгласно член 55, параграф 1, 
буква к), регулаторните органи
надлежно се съобразяват с 
препоръката на Агенцията, когато 
одобряват или определят тарифи за 
преноса или методики за тях в 
съответствие с член 59, параграф 6, 
буква а) от [преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2].

10. Без да се засяга по-нататъшното 
хармонизиране посредством
обикновената законодателна 
процедура, регулаторните органи
прилагат насоките на Агенцията, 
когато одобряват или определят тарифи 
за преноса или методики за тях в 
съответствие с член 59, параграф 6, 
буква а) от [преработения текст на 
Директива 2009/72/ЕО, предложен с 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Изменение 797
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Агенцията наблюдава 
прилагането на своята препоръка и 
представя доклад до Комисията до 31 
януари всяка година. Тя актуализира 
препоръката най-малко веднъж на 
всеки две години.

заличава се

Or. en

Изменение 798
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
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Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Агенцията наблюдава 
прилагането на своята препоръка и 
представя доклад до Комисията до 31 
януари всяка година. Тя актуализира 
препоръката най-малко веднъж на 
всеки две години.

заличава се

Or. en

Изменение 799
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Агенцията наблюдава 
прилагането на своята препоръка и 
представя доклад до Комисията до 
31 януари всяка година. Тя 
актуализира препоръката най-малко 
веднъж на всеки две години.

заличава се

Or. de

Обосновка

Методиките за определяне на тарифите и мрежовите тарифи се определят въз 
основа на национални и регионални фактори. Хармонизирането на мрежовите тарифи 
противоречи на принципа на субсидиарност. Поради това Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) не разполага с правомощия 
да издава препоръки в това отношение.

Изменение 800
Барбара Капел, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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11. Агенцията наблюдава 
прилагането на своята препоръка и 
представя доклад до Комисията до 31 
януари всяка година. Тя актуализира 
препоръката най-малко веднъж на 
всеки две години.

11. Агенцията редовно публикува 
обобщен доклад относно 
информацията, която националните 
регулаторни органи или операторите 
на преносни системи публикуват
съгласно член 16, параграф 9. След две 
издания на обобщения доклад 
Агенцията може да представи 
становище, адресирано до
регулаторните органи, относно 
прозрачността на тарифите за 
пренос.

Or. en

Изменение 801
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез 
мрежови инвестиции, по-специално в 
нови междусистемни електропроводи.

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез
оптимизиране на използването на 
съществуващите междусистемни 
електропроводи, мрежови инвестиции, 
по-специално в нови междусистемни 
електропроводи. Ако приходите не 
могат да бъдат използвани 
ефективно за целите, посочени в 
първа алинея, букви а) и/или б), те 
може да бъдат използвани, при 
условие че е налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответната държава членка, като 
приход, който се взема предвид при 
одобряването на методиката за 
изчисляване на мрежовите тарифи 
и/или фиксирането на мрежовите 
тарифи.

Or. en

(Последната част на текста е взета от оригиналния регламент.)
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Обосновка

Не само изграждането на нови, но и оптимизирането на съществуващите 
междусистемни електропроводи се финансира от приходите от претоварване, тъй 
като това би могло да доведе в същата степен до решаване на проблема с 
претоварването. Изменението се налага и в контекста на принципа, установен в 
параграф 1 от настоящия член („нито обезсърчава намаляването на 
претоварването“), и е неразривно свързано с член 59, параграф 3 („се прилага също и 
при значително нарастване на капацитета на съществуващите междусистемни 
електропроводи)“.

Изменение 802
Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез 
мрежови инвестиции, по-специално в 
нови междусистемни 
електропроводи.

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез
координирани коригиращи действия 
и/или мрежови инвестиции, по-
специално до целевата стойност за 
преносния капацитет на всяка 
граница.

Or. en

Обосновка

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Изменение 803
Масимилиано Салини, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез 
мрежови инвестиции, по-специално в 
нови междусистемни 
електропроводи.

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез
координирани коригиращи действия 
и/или мрежови инвестиции до целевата 
стойност за преносния капацитет на 
всяка граница.

Or. en

Изменение 804
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез 
мрежови инвестиции, по-специално в 
нови междусистемни 
електропроводи.

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез
координирани коригиращи действия 
и/или мрежови инвестиции.

Or. en

Изменение 805
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържане или увеличаване на 
междусистемните капацитети чрез 
мрежови инвестиции, по-специално в 
нови междусистемни електропроводи.

б) увеличаване на междусистемните 
капацитети чрез мрежови инвестиции, 
по-специално в нови междусистемни 
електропроводи.

Or. en
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Изменение 806
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) интегриране на развитието на 
морска електроенергийна мрежа и 
свързване на офшорното 
производство към преносната мрежа 
на сушата;

Or. en

Изменение 807
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) намаляване на тарифите;

Or. en

Изменение 808
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) разработване на помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи.

Or. en
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Изменение 809
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Ойген 
Фройнд, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.

заличава се

Or. en

Изменение 810
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или
б), те се записват по вътрешна сметка 
на отделен ред за бъдещо използване за 
тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) и/или
б), като остатъчна възможност, те
може да бъдат използвани, при 
условие че е налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи. 
Регулаторните органи може да 
одобрят тази възможност само в 
случаите, когато операторът на 
преносната система вземе решение, с 
което се ангажира да осъществи 
всички проекти за междусистемни 
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електропроводи, носещи 
положителна нетна печалба, и ако 
счетоводният му баланс е 
достатъчен за финансирането на 
тези инвестиции.
Остатъкът от приходите се записва
по вътрешна сметка на отделен ред, 
докато стане възможно да бъде 
изразходван за целите, посочени в 
първа алинея, букви а) и/или б).
Регулаторният орган уведомява 
Агенцията за одобрението, посочено 
във втора алинея.

Or. en

Обосновка

Макар идеята, че приходите от претоварване следва да се използват за увеличаване и 
гарантиране на стабилността на трансграничния капацитет съгласно предвиденото 
в Регламент (ЕО) № 714/2009 да е одобрена и подкрепяна от Агенцията, забраната за 
използването на приходите от претоварване за понижаване на мрежовите тарифи не 
е обоснована.

Изменение 811
Масимилиано Салини, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна сметка на 
отделен ред за бъдещо използване за 
тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна сметка на 
отделен ред за бъдещо използване за 
тези цели. Друга възможност е те да 
бъдат използвани, при условие че е 
налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
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мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи.
Остатъкът от приходите се 
записват по вътрешна сметка на 
отделен ред, докато стане възможно 
да бъде изразходван за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) 
и/или б). Регулаторният орган 
уведомява Агенцията за одобрението, 
посочено във втора алинея.

Or. en

Изменение 812
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна сметка
на отделен ред за бъдещо използване 
за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те може да бъдат използвани, при 
условие че е налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи. 
Остатъкът от приходите се слага на 
отделна линия по вътрешна сметка, 
докато стане възможно да бъде 
изразходван за целите, посочени в 
първа алинея, букви а) и/или б).
Регулаторният орган уведомява 
Агенцията за одобрението, посочено 
във втора алинея.

Or. en
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Обосновка

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Изменение 813
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или
б), те се записват по вътрешна сметка на 
отделен ред за бъдещо използване за 
тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а), б), 
ба) или бв), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.
Без да се засяга втората алинея, в 
държавите членки, които са 
изпълнили целта на Съюза за 
междусистемна свързаност в размер 
на 15%, и при условие че там няма, 
нито се предвиждат претоварвания 
на междусистемните 
електропроводи, остатъчните 
приходи може да бъдат използвани 
като приход, който се взема предвид 
от националните регулаторни органи 
на съответната държава членка при 
одобряване на методиката за 
изчисляване на мрежовите тарифи 
и/или фиксирането на мрежовите 
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тарифи.

Or. en

Изменение 814
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те може да бъдат използвани, при 
условие че е налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи.

Or. en

Изменение 815
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б).

Or. en
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Обосновка

Предлагаме предложеният текст да се премахне и да се запази съществуващият 
текст от Регламент (ЕО) № 714/2009 както в параграф 2, буква а).

Изменение 816
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б).

Or. en

Изменение 817
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те се записват по вътрешна 
сметка на отделен ред за бъдещо 
използване за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат 
използвани ефективно за целите, 
посочени в първа алинея, букви а) или 
б), те може да бъдат използвани за 
намаляване на тарифите.

Or. en

Изменение 818
Мартина Вернер, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако са изпълнени целите, 
посочени в първа алинея, букви а) и б),
остатъчните приходи се използват 
като приход, който се взема предвид 
от националните регулаторни органи 
при одобряване на методиката за 
изчисляване на мрежовите тарифи 
и/или фиксирането на мрежовите 
тарифи.

Or. en

Изменение 819
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използването на приходите в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2 е съобразно методиката, 
предложена от Агенцията и одобрена 
от Комисията. Предложението на 
Агенцията се представя на 
Комисията до [да се въведе от 
Службата за публикации: 12 месеца 
след влизането в сила] и се одобрява в 
срок от шест месеца.

заличава се

Агенцията може, по своя собствена 
инициатива или по искане на 
Комисията, да актуализира 
методиката и Комисията одобрява 
актуализираната методика не по-
късно от шест месеца след нейното 
представяне.

Преди представяне на Комисията, 
Агенцията се консултира относно 
методиката съгласно член 15 от 
[преработения текст на Регламент 
(ЕО) № 713/2009, предложен с 
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COM(2016) 863/2].

Методиката съдържа подробно 
описание като минимум на 
условията, при които приходите 
могат да се използват в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2, и условията, при които 
те могат да бъдат записани по 
вътрешна сметка на отделен ред за 
бъдещо използване за тези цели.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с предходния параграф.

Изменение 820
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използването на приходите в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2 е съобразно методиката, 
предложена от Агенцията и одобрена 
от Комисията. Предложението на 
Агенцията се представя на 
Комисията до [да се въведе от 
Службата за публикации: 12 месеца 
след влизането в сила] и се одобрява в 
срок от шест месеца.

заличава се

Агенцията може, по своя собствена 
инициатива или по искане на 
Комисията, да актуализира 
методиката и Комисията одобрява 
актуализираната методика не по-
късно от шест месеца след нейното 
представяне.

Преди представяне на Комисията, 
Агенцията се консултира относно 
методиката съгласно член 15 от 
[преработения текст на Регламент 
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(ЕО) № 713/2009, предложен с 
COM(2016) 863/2].

Методиката съдържа подробно 
описание като минимум на 
условията, при които приходите 
могат да се използват в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2, и условията, при които 
те могат да бъдат записани по 
вътрешна сметка на отделен ред за 
бъдещо използване за тези цели.

Or. en

Обосновка

С регламента се установява компетентност на ACER да предложи методика за 
използване на приходите от претоварване. Подобно изискване оказва пряко влияние 
върху изключителната компетентност на ОПС да носят пълна отговорност за 
инвестициите в преносната мрежа. Изискването за възлагане на нова 
компетентност на ACER може да доведе до невъзстановими разходи в случай на 
злоупотреба с инвестиции. По тези причини предлагаме отстраняването на параграф 
3 от настоящия член.

Изменение 821
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на приходите в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2 е съобразно методиката, 
предложена от Агенцията и одобрена 
от Комисията. Предложението на 
Агенцията се представя на 
Комисията до [да се въведе от 
Службата за публикации: 12 месеца 
след влизането в сила] и се одобрява в 
срок от шест месеца.

заличава се

Or. en
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Изменение 822
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на приходите в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2 е съобразно методиката, 
предложена от Агенцията и одобрена 
от Комисията. Предложението на 
Агенцията се представя на 
Комисията до [да се въведе от 
Службата за публикации: 12 месеца 
след влизането в сила] и се одобрява в 
срок от шест месеца.

заличава се

Or. en

Изменение 823
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията може, по своя собствена 
инициатива или по искане на 
Комисията, да актуализира 
методиката и Комисията одобрява 
актуализираната методика не по-
късно от шест месеца след нейното 
представяне.

заличава се

Or. en

Изменение 824
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди представяне на Комисията, 
Агенцията се консултира относно 
методиката съгласно член 15 от 
[преработения текст на Регламент 
(ЕО) № 713/2009, предложен с 
COM(2016) 863/2].

заличава се

Or. en

Изменение 825
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методиката съдържа подробно 
описание като минимум на 
условията, при които приходите 
могат да се използват в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2, и условията, при които 
те могат да бъдат записани по 
вътрешна сметка на отделен ред за 
бъдещо използване за тези цели.

заличава се

Or. en

Изменение 826
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методиката съдържа подробно 
описание като минимум на 
условията, при които приходите 
могат да се използват в 
съответствие с букви а) и б) от 
параграф 2, и условията, при които 

заличава се
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те могат да бъдат записани по 
вътрешна сметка на отделен ред за 
бъдещо използване за тези цели.

Or. en

Изменение 827
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В държавите членки или в 
трети държави, които използват 
приходите от междусистемни 
електропроводи като приход, който 
се взема предвид при изчисляването 
на мрежовите тарифи в рамките на 
политика, предназначена специално 
за привличане на нови инвестиции в 
междусистемен капацитет, всички 
приходи, произтичащи от 
разпределяне на капацитет от 
основната преносна система към 
междусистемни електропроводи, 
които се притежават и управляват 
от отделно юридическо лице, може да 
бъдат използвани, при условие че е 
налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи.

Or. en

Изменение 828
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на преносни 
системи предварително определят 
ясно как ще се използват приходите 
от избягване на претоварване и
докладват за действителното използване 
на тези приходи. Ежегодно до 31 юли
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 30 юни
същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са 
били използвани, или сумата, 
записана по сметка на отделен ред, 
заедно с доказателство, че това 
използване е в съответствие с 
настоящия регламент и с 
методиката, разработена съгласно 
параграф 3.

4. Операторите на преносни 
системи докладват за действителното 
използване на тези приходи. Ежегодно 
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 31 
декември същата година, и как са били 
използвани те.

Or. en

Изменение 829
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на преносни 
системи предварително определят 
ясно как ще се използват приходите 
от избягване на претоварване и
докладват за действителното използване 
на тези приходи. Ежегодно до 31 юли
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 30 юни

4. Операторите на преносни 
системи докладват за действителното 
използване на приходите от 
претоварване. Ежегодно националните 
регулаторни органи публикуват доклад, 
в който се посочва размерът на 
приходите, събрани за 12-месечния 
период, завършващ на 31 декември
същата година, и как са били 
използвани те.
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същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са 
били използвани, или сумата, 
записана по сметка на отделен ред, 
заедно с доказателство, че това 
използване е в съответствие с 
настоящия регламент и с 
методиката, разработена съгласно 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Изменение 830
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на преносни 
системи предварително определят 
ясно как ще се използват приходите от
избягване на претоварване и докладват 

4. Операторите на преносни 
системи докладват за използването на
приходите от претоварване. Ежегодно
националните регулаторни органи 
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за действителното използване на 
тези приходи. Ежегодно до 31 юли
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 30 юни
същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са били 
използвани, или сумата, записана по 
сметка на отделен ред, заедно с 
доказателство, че това използване е в 
съответствие с настоящия 
регламент и с методиката, 
разработена съгласно параграф 3.

публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 31 
декември същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са били 
използвани.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага да се премахне възможността ОПС да използват приходите от 
претоварване за намаляване на равнището на тарифите за пренос.

Изменение 831
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторите на преносни 
системи предварително определят ясно 
как ще се използват приходите от 
избягване на претоварване и докладват 
за действителното използване на тези 
приходи. Ежегодно до 31 юли 
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 30 юни 
същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са били 
използвани, или сумата, записана по 
сметка на отделен ред, заедно с 
доказателство, че това използване е в 

4. Операторите на преносни 
системи предварително определят ясно 
как ще се използват приходите от 
избягване на претоварване и докладват 
за действителното използване на тези 
приходи. Ежегодно до 31 юли 
националните регулаторни органи 
публикуват доклад, в който се посочва 
размерът на приходите, събрани за 12-
месечния период, завършващ на 30 юни 
същата година, и как са били 
използвани те, включително 
конкретните проекти, за които са били 
използвани, или сумата, записана по 
сметка на отделен ред, или сумата, 
която е била използване за 
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съответствие с настоящия регламент и с 
методиката, разработена съгласно 
параграф 3.

изчисляване на мрежовите тарифи,
заедно с доказателство, че това 
използване е в съответствие с 
настоящия регламент. В подобни 
случаи, когато част от приходите от 
претоварване се използват за 
изчисляване на мрежовите тарифи, в 
доклада може да се посочва дали ОПС 
изпълнява критериите, свързани с 
ангажимента и счетоводния баланс,
съгласно параграф 2.

Or. en

Обосновка

Забраната за използването на приходите от претоварване за понижаване на 
мрежовите тарифи не е обоснована.

Изменение 832
Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В държавите членки или в 
трети държави, които използват 
приходите от междусистемни 
електропроводи като приход, който 
се взема предвид при изчисляването 
на мрежовите тарифи в рамките на 
политика, предназначена специално 
за привличане на нови инвестиции в 
междусистемен капацитет, всички 
приходи, произтичащи от 
разпределяне на капацитет от 
основната преносна система към 
междусистемни електропроводи, 
които се притежават и управляват 
от отделно юридическо лице, може да 
бъдат използвани, при условие че е 
налице одобрението на 
регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
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от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи.

Or. en

Обосновка

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Изменение 833
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В държавите членки или в 
трети държави, които използват 
приходите от междусистемни 
електропроводи като приход, който 
се взема предвид при изчисляването 
на мрежовите тарифи в рамките на 
политика, предназначена специално 
за привличане на нови инвестиции в 
междусистемен капацитет, всички 
приходи, произтичащи от 
разпределяне на капацитет от 
основната преносна система към 
междусистемни електропроводи, 
които се притежават и управляват 
от отделно юридическо лице, може да 
бъдат използвани, при условие че е 
налице одобрението на 
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регулаторните органи на 
съответните държави членки, до 
максимална сума, която се определя 
от тези регулаторни органи, като 
приход, който се взема предвид от 
регулаторните органи при одобряване 
на методиката за изчисляване на 
мрежовите тарифи и/или 
фиксирането на мрежовите тарифи.

Or. en

Изменение 834
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните 
ресурси, която взема предвид 
оценката на адекватността на
европейските ресурси съгласно член 19.
Методиката за оценка на 
адекватността на националните 
ресурси се определя от държавата 
членка и взема предвид методиката, 
посочена в член 19, параграф 4.

Or. en

Изменение 835
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 1. Държавите членки наблюдават 
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адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценка на 
адекватността на националните 
ресурси, която следва да взема предвид
оценката на адекватността на 
европейските ресурси съгласно член 19.
Методиката за провеждане на 
оценката на адекватността на 
националните ресурси се определя от 
държавите членки и взема предвид 
методиката, установена в член 19, 
параграф 4.

Or. pl

Обосновка

Въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет следва да се основава главно 
на оценката на адекватността на националните ресурси.

Изменение 836
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Николай Бареков, Ашли Фокс, Евжен 
Тошеновски

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните 
ресурси, която взема предвид 
оценката на адекватността на
европейските ресурси съгласно член 19.
Методиката за оценка на 
адекватността на националните 
ресурси се определя от държавата 
членка и взема предвид методиката, 
посочена в член 19, параграф 4.

Or. en
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Обосновка

Сигурност на енергийните доставки ще има само ако компетентността да извършва 
оценка на адекватността на ресурсите е оставена на държавите членки. Макар че 
наблюдението и оценката на адекватността на ресурсите на европейско равнище 
биха могли да бъдат полезни, те следва да допълват и подкрепят националната 
оценка. На европейско равнище не може да се включат всички национални изисквания с 
необходимата степен на подробност, а оттам и да се направи правилна оценка на 
адекватността на системата.

Изменение 837
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните 
ресурси, която взема предвид 
оценката на адекватността на
европейските ресурси съгласно член 19.
Методиката за оценка на 
адекватността на националните 
ресурси се определя от държавата 
членка и взема предвид методиката, 
посочена в член 19, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не взема предвид принципа на субсидиарност. Макар че 
наблюдението и оценката на адекватността на ресурсите на европейско равнище са 
необходими и биха могли да се окажат полезни, оценката на адекватността на 
европейските ресурси следва само да допълва и подкрепя оценката на адекватността 
на националните ресурси. Единствено оценките, направени на национално равнище, 
биха осигурили достатъчна степен на подробност. В оценката на адекватността на 
европейските ресурси не може да се включат всички национални условия с 
необходимата степен на подробност, а оттам и да се направи правилна оценка на 
адекватността на системата.

Изменение 838
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Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните 
ресурси, която взема предвид 
оценката на адекватността на
европейските ресурси съгласно член 19.
Методиката за оценка на 
адекватността на националните 
ресурси се определя от държавата 
членка и взема предвид методиката, 
посочена в член 19, параграф 4.

Or. en

Изменение 839
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19 и на оценка на 
адекватността с регионален и 
национален географски обхват, която 
включва територията на държавата 
членка и следва методиката, 
определена в член 19.

Or. en

Изменение 840
Корнелия Ернст
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19. Всяка методика за 
оценка на адекватността на 
ресурсите отчита надлежно 
развитието на търсенето на 
електроенергия и законодателството 
на Съюза в областта на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 841
Масимилиано Салини, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните 
ресурси. Държавите членки може да 
се позоват на методиката за оценка 
на адекватността на европейските 
ресурси съгласно член 19.

Or. en

Изменение 842
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19, която допълва 
оценките на адекватността на 
националните ресурси.

Or. en

Изменение 843
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки извършват 
оценка на адекватността на ресурсите 
на своята територия, като вземат под 
внимание взаимната свързаност на
системата и данните от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

Or. fr

Изменение 844
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на 
своята територия въз основа на
оценката на адекватността на 
европейските ресурси съгласно член 19.

1. Държавите членки използват 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19, за да проверяват 
опасенията за адекватността на 
ресурсите на своя територия.



AM\1133367BG.docx 55/211 PE609.625v01-00

BG

Or. en

Изменение 845
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават, 
докладват и публикуват адекватността 
на ресурсите на своята територия въз 
основа на оценката на адекватността на 
европейските ресурси съгласно член 19.

Or. en

Изменение 846
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават, 
докладват и публикуват адекватността 
на ресурсите на своята територия въз 
основа на оценката на адекватността на 
европейските ресурси съгласно член 19.

Or. en

Изменение 847
Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 1. Държавите членки наблюдават 
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адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

адекватността на ресурсите на своята 
територия в съответствие с 
методиката за оценка на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Необходими са общи правила и методики на ЕС за оценка на адекватността на 
производството, за да се хармонизират различните равнища на оценяване 
(общоевропейско и национално) и евентуално да се сравняват резултатите между 
различните проучвания и оценки.

Изменение 848
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на съответствие 
с методиката за оценка на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Изменение 849
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Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно член 19.

1. Държавите членки наблюдават 
адекватността на ресурсите на своята 
територия въз основа на оценката на 
адекватността на националните
ресурси съгласно член 19.

Or. en

Обосновка

Само оценки, направени на национално равнище, биха осигурили достатъчната степен 
на подробност.

Изменение 850
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки установяват 
регулаторните отклонения, причинили 
или допринесли за възникването на това 
опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на ресурсите на 
тяхната територия (като вземат 
под внимание взаимната свързаност 
на системата и данните от 
оценката на адекватността на
европейските ресурси) се установи 
опасение, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

Or. fr

Изменение 851
Масимилиано Салини, Алдо Патричело

Предложение за регламент
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Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват пазарните и
регулаторните отклонения, причинили 
или допринесли за възникването и за 
устойчивостта на това опасение.

Or. en

Изменение 852
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при националните 
оценки или при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 853
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
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установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

установяват неефективностите на 
пазара и/или регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 854
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват неефективностите на 
пазара и/или регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Обосновка

Тъй като и неефективностите на пазара могат да породят опасения за 
адекватността, те също следва да бъдат установени и преодолени.

Изменение 855
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения
и неефективностите на пазара, 
причинили или допринесли за 
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възникването на това опасение. възникването на това опасение.

Or. en

Обосновка

Не само регулаторните нарушения, но и неефективности на пазара, като например 
пречки пред навлизането на пазара, неконкурентно поведение, ограничен достъп до 
финансиране, могат да създадат непропорционална тежест за определени 
технологии или участници и по този начин да допринесат за възникването на опасения 
за адекватността.

Изменение 856
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения
и неефективностите на пазара, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 857
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения
и неефективностите на пазара, 
причинили или допринесли за 
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възникването на това опасение. възникването на това опасение.

Or. en

Обосновка

Освен регулаторните нарушения, неефективности на пазара, като например пречки 
пред навлизането на пазара, неконкурентно поведение, ограничен достъп до 
финансиране, също могат да създадат непропорционална тежест за определени 
технологии или пазарни участници и по този начин да допринесат за възникването на 
опасения за адекватността. Важно е да се погледне отвъд чисто регулаторните 
пречки.

Изменение 858
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения
и неефективностите на пазара, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 859
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 

2. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 



PE609.625v01-00 62/211 AM\1133367BG.docx

BG

причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 860
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценката на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Обосновка

Оценките на адекватността следва да се извършват от държавите членки, да се 
одобряват от НРО и да се основават на обща европейска методика, определена от 
ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 861
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не взема предвид принципа на субсидиарност. Макар че 
наблюдението и оценката на адекватността на ресурсите на европейско равнище са 
необходими и биха могли да се окажат полезни, оценката на адекватността на 
европейските ресурси следва само да допълва и подкрепя оценката на адекватността 
на националните ресурси. Единствено оценките, направени на национално равнище, 
биха осигурили достатъчна степен на подробност. В оценката на адекватността на 
европейските ресурси не може да се включат всички национални условия с 
необходимата степен на подробност, а оттам и да се направи правилна оценка на 
адекватността на системата.

Изменение 862
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Николай Бареков

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 863
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 

2. Когато при оценката на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 
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причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. pl

Обосновка

Въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет следва да се основава главно 
на оценката на адекватността на националните ресурси.

Изменение 864
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
се установи опасение за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
установяват регулаторните отклонения, 
причинили или допринесли за 
възникването на това опасение.

2. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки установяват регулаторните 
отклонения, причинили или допринесли 
за възникването на това опасение.

Or. en

Изменение 865
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки разглеждат по-
специално премахването на 
регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 

заличава се
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условията на недостиг, развитието 
на взаимната свързаност, 
съхраняването на енергия, мерки от 
страна на търсенето и енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 866
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки
разглеждат по-специално
премахването на регулаторните 
отклонения, даването на възможност за 
ценообразуване в условията на 
недостиг, развитието на взаимната 
свързаност, съхраняването на енергия,
мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

3. Държавите членки публикуват 
график и план за изпълнение за
приемане на мерки за премахване на 
установените регулаторни отклонения и 
неефективности на пазара. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки
гарантират по-специално, че те 
допринасят за постигането на
целите на ЕС в областта на климата 
и енергетиката до 2030 г. и на целите 
за декарбонизация до 2050 г. и 
премахват регулаторните отклонения,
дават възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развиват
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, гъвкавостта по отношение 
на оптимизацията на 
потреблението, както и
ефективното разпределение на 
енергийните ресурси и енергийната 
ефективност. Държавите членки 
изпращат графиците на 
Европейската комисия за одобрение. 
Комисията оценява дали тези мерки 
са достатъчни за премахването на 
смущенията на пазара и взема 
решение относно съвместимостта на 
нотифицираните действия в 
графиците на държавите членки с 
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общите цели на енергийния съюз. 
Държавите членки редовно докладват 
за напредъка в изпълнението на 
действията, заложени в техните 
графици.
Тези действия може да включват:
а) премахване на регулаторните 
отклонения и неефективностите на 
пазара, по-специално пречките за 
повишаване на енергийната 
ефективност, гъвкавостта и 
разгръщането на енергията от 
възобновяеми източници;
б) премахване на потенциалното 
свръхпредлагане на капацитет на 
пазара чрез отстраняване от 
мрежата първо на най-
замърсяващите и най-малко 
гъвкавите ресурси;
в) премахване на пределните цени;
г) въвеждане на функция за 
административно ценообразуване в 
условията на недостиг, както се 
посочва в член 44 от [Регламент на 
Комисията за установяване на насоки 
относно балансиращата 
електроенергия];
д) увеличаване на междусистемния 
капацитет, когато това е 
необходимо, в съответствие с 
оценката на адекватността и целта 
за междусистемна свързаност и 
засилване и оптимизиране на 
вътрешната мрежа с цел справяне с 
претоварването;
е) повишаване на енергийната 
ефективност, разработване на 
капацитет за оптимизация на 
потреблението и за съхраняване;

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно адекватността на ресурсите трябва да включват по 
всеобхватен начин всички пазарни принципи, посочени в предишните членове, например 
в член 3 или член 16, така че резултатът да може да се използва като основа за 
вземане на решения относно капацитета. Поради това е необходимо всички те да 
бъдат изброени тук.
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Изменение 867
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

3. Решението за въвеждане на 
механизъм за осигуряване на 
капацитет е крайна мярка. 
Решението относно въвеждането на 
механизми за осигуряване на 
капацитет трябва да се основава на 
регионални оценки на адекватността. 
Тези оценки са решаващият фактор 
за преценката дали да се въведат 
механизми за осигуряване на 
капацитет. Държавите членки 
публикуват график за приемане на 
мерки за премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално
повишаването на дела на енергията 
от възобновяеми източници,
премахването на регулаторните 
отклонения, даването на възможност за 
ценообразуване в условията на 
недостиг, развитието на взаимната 
свързаност, съхраняването на енергия, 
мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност. Когато се 
занимават с опасения за 
адекватността на ресурсите,
държавите членки следват набор от 
ясни и прозрачни критерии, като в 
качеството си на бенефициенти на 
механизмите за осигуряване на 
капацитет отдават приоритет на 
най-устойчивите възможности, след 
като са провели консултации 
относно предложения механизъм 
поне със съседните държави членки, с 
чиито електроенергийни системи са 
свързани. По-специално, държавите 
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членки:

Or. en

Изменение 868
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на
взаимната свързаност, съхраняването 
на енергия, мерки от страна на 
търсенето и енергийната
ефективност.

3. Държавите членки, които имат 
опасения за адекватността на 
ресурсите, публикуват пътна карта с
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки
спазват принципите в член 3 и
разглеждат по-специално:
а) премахването на регулаторните 
отклонения
б) премахването на съществуващите 
пределни цени
в) даването на възможност за 
ценообразуване в условията на недостиг
посредством свободно ценообразуване
г) увеличаването на междусистемния 
капацитет
д) разрешаването на неопорочен 
достъп до пазара за всички участници
е) развитието на съхраняването на 
енергия
ж) разработването на мерки за 
оптимизация на потреблението
з) инвестициите в енергийна
ефективност

Or. en

Изменение 869
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

3. Когато се занимават с опасения 
за адекватността на ресурсите, 
държавите членки разглеждат 
премахването на регулаторните 
отклонения, даването на възможност за 
ценообразуване в условията на 
недостиг, развитието на взаимната 
свързаност, съхраняването на енергия, 
мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

Or. fr

Изменение 870
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения и действия за 
преодоляване на неефективностите 
на пазара. Когато се занимават с 
опасения за адекватността на ресурсите, 
държавите членки разглеждат по-
специално премахването на 
регулаторните отклонения, даването на 
възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

Or. en
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Изменение 871
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето, 
собственото производство и 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 872
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, развитието на 
взаимната свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на търсенето и 

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки 
разглеждат по-специално премахването 
на регулаторните отклонения, даването 
на възможност за ценообразуване в 
условията на недостиг, собственото 
производство, развитието на взаимната 
свързаност, съхраняването на енергия, 
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енергийната ефективност. мерки от страна на търсенето и 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 873
Масимилиано Салини, Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки публикуват 
график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения. Когато се 
занимават с опасения за адекватността 
на ресурсите, държавите членки
разглеждат по-специално
премахването на регулаторните 
отклонения, даването на възможност 
за ценообразуване в условията на 
недостиг, развитието на взаимната 
свързаност, съхраняването на 
енергия, мерки от страна на 
търсенето и енергийната 
ефективност.

3. Държавите членки с установени 
опасения за адекватността
публикуват план за изпълнение със 
съгласуван график за приемане на 
мерки за премахване на установените 
регулаторни отклонения и смущения на 
пазара. Когато се занимават с опасения 
за адекватността на ресурсите, 
държавите членки спазват 
разпоредбите на член 3, и по-
специално:

Or. en

Изменение 874
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) премахват регулаторните 
отклонения и неефективностите на 
пазара, и по-специално пречките за 
повишаване на енергийната 
ефективност и разгръщането на 
енергията от възобновяеми 
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източници;

Or. en

Изменение 875
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) премахват потенциалното 
свръхпредлагане на капацитет на 
пазара, като отстраняват от 
мрежата първо най-замърсяващите и 
най-малко гъвкавите ресурси;

Or. en

Изменение 876
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) увеличават междусистемния 
капацитет, когато това е 
необходимо, и обръщат внимание на 
претоварването на вътрешната 
мрежа;

Or. en

Изменение 877
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишават енергийната 
ефективност, разработват 
капацитет за оптимизация на 
потреблението и за съхраняване;

Or. en

Изменение 878
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки определят 
показатели за докладване на 
ефективността на мерките, приети 
съгласно параграф 3, и в 
съответствие с това преразглеждат 
въведения механизъм за осигуряване 
на капацитет.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се създаде рамка, която да гарантира, че прибягването 
до механизъм за осигуряване на капацитет е крайна мярка. Въвеждането на 
показатели и на задължение за докладване на развитието на установените опасения 
ще допринесе за ограничаване на изкривяващия ефект върху пазара от механизма за 
осигуряване на капацитет.

Изменение 879
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При въвеждане на нов 
механизъм за осигуряване на 
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капацитет планът за изпълнение 
включва също и цялостна стратегия 
за поетапно премахване, включваща 
график за конкретния механизъм за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Обосновка

В съответствие с разпоредбите, свързани с член 23 (и член 18а), механизмите за 
осигуряване на капацитет, въведени поради опасения за адекватността на ресурсите 
(член 23, последен параграф), имат временен характер и включват график за поетапно 
премахване.

Изменение 880
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки представят 
на Комисията за преглед пътна карта 
с график за приемане на мерки за 
премахване на установените 
регулаторни отклонения.

Or. en

Изменение 881
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Ойген 
Фройнд, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията може да реши, в 
срок от два месеца след получаването 
на пътната карта, дали мерките са 
достатъчни за премахване на 
регулаторните отклонения и може да 
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поиска от държавите членки да 
направят съответните изменения в 
пътната карта.

Or. en

Изменение 882
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки 
наблюдават прилагането на пътната 
карта и публикуват резултатите в 
годишен доклад.

Or. en

Изменение 883
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Държавите членки представят 
доклад относно наблюдението си на 
прилагането на плана за изпълнение 
на Агенцията за становище.

Or. en

Изменение 884
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
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Член 18 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Агенцията представя 
становището си на Комисията в 
съответствие с параграф 3г. 
Комисията решава дали тези 
реформи са осъществени в 
достатъчна степен.

Or. en

Изменение 885
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Правила относно механизмите за 
осигуряване на капацитет

1. В случай на проблем с 
адекватността, установен при 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси, държавите 
членки трябва да са в състояние да 
отговорят на допълнителните 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

2. Държавите членки преценяват 
дали даден механизъм за осигуряване 
на капацитет под формата на 
стратегически резерв може да даде 
отговор на опасенията за 
адекватността. Само ако това не е 
така, държавите членки може да 
приложат различен вид механизъм. 
Механизмите за осигуряване на 
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капацитет не пораждат ненужни 
смущения на пазара, нито 
ограничават трансграничната 
търговия. Те са отворени за всички 
технологии за производство, 
съхраняване, енергийна ефективност 
и оптимизация на потреблението. 
Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не трябва да 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението. Размерът на 
капацитета, набавен в механизма за 
осигуряване на капацитет, се 
одобрява от националния регулаторен 
орган.

3. Когато държава членка прилага 
механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя преразглежда този 
механизъм преди [две години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и всяка година 
след това и гарантира, че по този 
механизъм не се сключват нови 
договори, когато:

а) при оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; и/или

б) мерките, посочени в параграф 3, не 
са приложени в достатъчна степен в 
съответствие с параграф 3д.

4. Механизмите за осигуряване на 
капацитет имат временен характер.

Те се одобряват от Комисията за 
срок, не по-дълъг от четири години. 
Те се премахват поетапно или поне се 
намаляват, въз основа на плана за 
изпълнение по член 18, параграф 3 и 
член 18, параграф 3а.

5. Производствен капацитет може да 
участва в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако:

а) общият обем на емисиите на 
парникови газове на киловатчас 
електроенергия, произведена в 
инсталацията, не надвишава 350 
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грама CO2-еквивалент [Служба за 
публикации: моля, въведете датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент]; и

б) е в състояние да увеличава и 
намалява натоварването поне в 
порядъка на 5% от капацитета си на 
минута и да сведе до минимум 
необходимото равнище на стабилно 
производство на електроцентралите, 
които се възползват от механизмите 
за осигуряване на капацитет, до под 
40%.

6. Доставчиците на капацитет 
трябва да спазват стандартите на 
ЕС за качество на околната среда, а 
техническите им характеристики да 
не надвишават по-строгите равнища 
на емисии, свързани с НДНТ, и по-
високия диапазон на свързаните с 
НДНТ равнища на енергийна 
ефективност на всички съответни 
заключения за НДНТ, установени за 
участието на нови централи в 
механизмите за осигуряване на 
капацитет.

7. Без да се засяга незабавното 
прилагане на изискванията за 
ограничаване на емисиите [и за 
гъвкавост], определени в параграф 5, 
до [две години след влизането в сила 
на настоящия регламент] държавите 
членки завършват прегледа на 
съществуващите механизми за 
осигуряване на капацитет и на 
свързаните с тях договорни или 
административни договорености, и 
ги привеждат в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Те представят на 
Комисията подробен доклад за 
резултатите от прегледа и 
предприетите мерки.

Or. en
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Обосновка

Ако не са добре разработени и временни по характер, механизмите за осигуряване на 
капацитет може да причинят големи смущения на пазара. Те не трябва да се 
използват като спасителен пояс за конвенционалния производствен капацитет. От 
първостепенно значение е механизмът да е отворен за всички участници на пазара, 
включително през границите, и да включва критерии за гъвкавост, за да може 
ефективно да предоставя капацитет в кратък срок и с гъвкави обеми.

Изменение 886
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Правила относно механизма за 
осигуряване на капацитет

1. Държавите членки преценяват 
дали даден механизъм за осигуряване 
на капацитет под формата на 
стратегически резерв може да даде 
отговор на опасенията за 
адекватността. Когато случаят не е 
такъв, държавите членки може да 
приложат различен вид механизъм. 
Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат ненужни 
смущения на пазара, нито 
ограничават трансграничната 
търговия. Те са отворени за всички 
технологии за производство, 
съхраняване, енергийна ефективност 
и оптимизация на потреблението. 
Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не трябва да 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението. 
Параметрите, определящи размера на 
капацитета, набавен в механизма за 
осигуряване на капацитет, се 
одобряват от националния 
регулаторен орган.

2. Когато държава членка прилага 
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механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя преразглежда този 
механизъм преди [две години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] и гарантира, 
че по този механизъм не се сключват 
нови договори, когато: а) при 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; и/или б) мерките, посочени 
в параграф 3, не са приложени в 
достатъчна степен.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет имат временен характер. 
Те се одобряват от Комисията за 
срок, не по-дълъг от четири години. 
Те се премахват поетапно или поне се 
намаляват, въз основа на плана за 
изпълнение по член 18, параграф 3.

Производствен капацитет може да 
участва в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако:

а) общият обем на емисиите на 
парникови газове на киловатчас 
електроенергия, произведена в 
инсталацията, не надвишава 350 
грама CO2-еквивалент [Служба за 
публикации: моля, въведете датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент]; и

б) е в състояние да увеличава и 
намалява натоварването поне в 
порядъка на 5% от капацитета си на 
минута.

4. За да участват в механизма за 
осигуряване на капацитет, 
доставчиците на капацитет трябва 
да спазват стандартите на ЕС за 
качество на околната среда и най-
добрите налични техники (НДНТ).

Or. en

Изменение 887
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Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на 
електроенергия за десетгодишен 
период, считано от датата на 
въпросната оценка, с разбивка по 
години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси оценява 
адекватността на ресурсите в 
Европейския съюз. Оценката следва да 
се основава на равнищата на
адекватност на държавите членки и да 
предвижда тръжни зони на 
регионално равнище.

Or. en

Изменение 888
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия 
за десетгодишен период, считано от 
датата на въпросната оценка, с разбивка 
по години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия
в Съюза, в съответните държави 
членки в региона и във всяка държава 
членка за една, пет и десет години 
напред, считано от датата на въпросната 
оценка.

Or. en

Изменение 889
Яромир Кохличек
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия 
за десетгодишен период, считано от 
датата на въпросната оценка, с разбивка 
по години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия
в зависимост от наличието на 
първични ресурси за десетгодишен 
период, считано от датата на въпросната 
оценка, с разбивка по години.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на нов термин „оценка на адекватността на ресурсите“ налага да се 
определи връзката на новия обхват на адекватност на производството с първичните 
ресурси. Заблуждаващо формулираните изисквания за наличност на първични 
източници могат да окажат влияние върху крайната методика и върху обхвата на 
предлаганите мерки в областта на адекватността на системата и ресурсите.

Изменение 890
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия 
за десетгодишен период, считано от 
датата на въпросната оценка, с разбивка 
по години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия
в зависимост от наличието на 
първични ресурси за десетгодишен 
период, считано от датата на въпросната 
оценка, с разбивка по години.

Or. en



AM\1133367BG.docx 83/211 PE609.625v01-00

BG

Изменение 891
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия 
за десетгодишен период, считано от 
датата на въпросната оценка, с разбивка 
по години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси, както и 
оценката на адекватността на 
регионалните ресурси, включват
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на електроенергия 
за десетгодишен период, считано от 
датата на въпросната оценка, с разбивка 
по години.

Or. en

Изменение 892
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси включва 
цялостната адекватност на 
електроенергийната система за 
задоволяване на текущото и 
планираното търсене на 
електроенергия за десетгодишен 
период, считано от датата на 
въпросната оценка, с разбивка по 
години.

1. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси определя 
опасенията за адекватността на 
ресурсите в Съюза, в съответните 
държави членки в региона на 
оператора на системата и във всяка 
държава членка, и когато е 
целесъобразно, във всяка тръжна зона.

Or. en
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Изменение 893
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. ЕМОПС за 
електроенергия извършва оценката 
всяка година.

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. ЕМОПС за 
електроенергия извършва оценката 
всяка година. Участниците на пазара, 
в зависимост от своите 
възможности и от наличните данни, 
предоставят на операторите на 
преносни системи данни относно 
очакваното бъдещо използване на 
производствените източници.

Or. en

Изменение 894
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. ЕМОПС за 
електроенергия извършва оценката 
всяка година.

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. ЕМОПС за 
електроенергия извършва оценката 
всяка година. Участниците на пазара, 
в зависимост от своите 
възможности и от наличните данни, 
предоставят на операторите на 
преносни системи данни относно 
очакваното бъдещо използване на 
производствените източници.
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Or. en

Обосновка

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Изменение 895
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на
европейските ресурси. ЕМОПС за 
електроенергия извършва оценката 
всяка година.

3. Операторите на преносни 
системи предоставят на ЕМОПС за 
електроенергия данните, от които се 
нуждае, за да извършва ежегодно 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси.

Or. en

Изменение 896
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с 
националното законодателство 
операторите на преносни системи 
имат право да изискат съответните 
данни, които не съдържат 
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чувствителна търговска информация, 
от производителите, операторите на 
разпределителни системи и 
останалите участници на пазара.

Or. en

Изменение 897
Бенд Бендсен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Операторите на преносни 
системи имат право да изискат 
съответните данни, които не 
съдържат чувствителна търговска 
информация и които все още не са 
събрани от съответните ОРС, от 
производителите и останалите 
участници на пазара.

Or. en

Изменение 898
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси се прави въз 
основа на методика, която гарантира, че 
оценката:

4. Оценката на адекватността на 
европейските ресурси се прави въз 
основа на прозрачна методика, която 
гарантира, че оценката:

Or. en

Изменение 899
Корнелия Ернст
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) се основава на подходящи 
сценарии, които са в съответствие с 
целите и задачите, договорени в 
политическата рамка за климата и 
енергетиката за периода 2020 – 2030 
г., както и с целите на ЕС за 
декарбонизация до 2050 г. и 
Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 900
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) се основава на подходящи 
сценарии, които са в съответствие с 
целите и задачите, договорени в 
политическата рамка за климата и 
енергетиката за периода 2020 – 2030 
г., както и с целите на ЕС за 
декарбонизация до 2050 г. и 
Парижкото споразумение;

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с изменението на член 18, параграф 3.

Изменение 901
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 19 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии;

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, замразяване, изграждане 
на нови генериращи мощности и мерки 
за постигане на целите за енергийната 
ефективност и електроенергийната 
свързаност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии, и надлежно отчита приноса 
на всички ресурси и техния 
потенциал за технологичен напредък, 
т.е. посредством наблюдение на 
наличната гъвкавост в системата, 
включително съществуващата и 
потенциалната гъвкавост от гледна 
точка на производство, оптимизация
на потреблението, междусистемни 
връзки и съхраняване;

Or. en

Изменение 902
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии;

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, замразяване, изграждане 
на нови генериращи мощности, мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност, мерки за постигане на 
целите за електроенергийна 
свързаност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
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развитието на цената на въглеродните 
емисии;

Or. en

Изменение 903
Катлен Ван Бремпт, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии;

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и междусистемната 
свързаност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии;

Or. en

Изменение 904
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се основава на подходящи 
сценарии за прогнозираното търсене и 
предлагане, включително икономическа 
оценка на вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и подходяща 
чувствителност спрямо цените на едро и 

б) се основава на подходящи
национални сценарии за 
прогнозираното търсене и предлагане, 
включително икономическа оценка на 
вероятността за излизане от 
експлоатация, изграждане на нови 
генериращи мощности и мерки за 
постигане на целите за енергийната 
ефективност и подходяща 
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развитието на цената на въглеродните 
емисии;

чувствителност спрямо цените на едро и 
развитието на цената на въглеродните 
емисии;

Or. en

Изменение 905
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси, включително 
сегашното и бъдещото производство, 
съхраняването на енергията, 
оптимизацията на потреблението и 
възможностите за внос и износ, както и 
с техния принос за гъвкава 
експлоатация на системата;

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси и техния потенциал 
за технологичен напредък, 
включително сегашното и бъдещото 
производство, съхраняването на 
енергията, оптимизацията на 
потреблението и възможностите за внос 
и износ, както и с техния принос за 
гъвкава експлоатация на системата;

Or. en

Изменение 906
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси, включително 
сегашното и бъдещото производство, 
съхраняването на енергията, 
оптимизацията на потреблението и 
възможностите за внос и износ, както и 
с техния принос за гъвкава 
експлоатация на системата;

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси и техния потенциал 
за технологичен напредък, 
включително сегашното и бъдещото 
производство, съхраняването на 
енергията, оптимизацията на 
потреблението и възможностите за внос 
и износ, както и с техния принос за 
гъвкава експлоатация на системата;

Or. en
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Изменение 907
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси, включително 
сегашното и бъдещото производство,
съхраняването на енергията, 
оптимизацията на потреблението и 
възможностите за внос и износ, както и 
с техния принос за гъвкава 
експлоатация на системата;

в) е надлежно съобразена с приноса 
на всички ресурси, включително 
сегашното и бъдещото производство, 
съхраняването на енергията,
секторната интеграция,
оптимизацията на потреблението и 
възможностите за внос и износ, както и 
с техния принос за гъвкава 
експлоатация на системата;

Or. de

Обосновка

С добавянето на секторната интеграция в регламента се цели да се гарантира 
устойчивост и еднакво поле за действие между всички базирани на пазара ресурси, за 
да бъдат постигнати целите на вътрешния енергиен пазар на Съюза.

Изменение 908
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) включва сценарии без 
съществуващи или бъдещи механизми 
за осигуряване на капацитет;

заличава се

Or. en

Изменение 909
Павел Теличка

Предложение за регламент
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Член 19 – параграф 4 – буква з – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „равнище на надеждния 
капацитет, необходимо за 
гарантиране на адекватността“

Or. en

Изменение 910
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) разкрива източниците за 
възможни опасения за адекватността на 
ресурсите, по-специално дали те 
представляват мрежово или ресурсно 
ограничение или и двете.

и) разкрива източниците за 
възможни опасения за адекватността на 
ресурсите, по-специално дали те 
представляват мрежово или ресурсно 
ограничение, или неефективности на 
пазара.

Or. en

Изменение 911
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) зачита действителното 
развитие на мрежата.

Or. en

Изменение 912
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) зачита действителното 
развитие на мрежата.

Or. en

Изменение 913
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) зачита действителното 
развитие на мрежата.

Or. en

Обосновка

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Изменение 914
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До [да се въведе от Службата за 
публикации: шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент], ЕМОПС за електроенергия 
представя на Агенцията проект на 

5. До [да се въведе от Службата за 
публикации: шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент], ЕМОПС за електроенергия
публикува и представя на Агенцията 
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методика за изчисляване на: проект на методика за изчисляване на:

Or. en

Изменение 915
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването;

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването. 
Методиката за изчисляване на 
стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването 
позволява на държавите членки да 
вземат предвид местните 
икономически условия;

Or. pl

Обосновка

Целта на изменението е да се даде възможност на държавите членки да вземат 
предвид собствените си специфични обстоятелства и да се избегне дискриминация 
между държавите членки.

Изменение 916
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването;

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването. 
Методиката за изчисляване на 
стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването 
дава възможност на държавите 
членки да вземат предвид местните 



AM\1133367BG.docx 95/211 PE609.625v01-00

BG

икономически условия;

Or. en

Изменение 917
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването;

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването. 
Методиката за изчисляване на 
стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването 
дава възможност на държавите 
членки да вземат предвид местните 
икономически условия;

Or. en

Изменение 918
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването;

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването. 
Методиката за изчисляване на 
стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването 
дава възможност на държавите 
членки да вземат предвид местните 
икономически условия;

Or. en
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Обосновка

Предложените изменения имат за цел да смекчат тези икономически различия между 
държавите членки и да избегнат дискриминацията срещу потребителите в която и 
да е държава членка.

Изменение 919
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването;

а) стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването, 
като се взема предвид равнището на 
междусистемна свързаност на всяка 
държава членка;

Or. en

Изменение 920
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) нормата за надеждност, изразена 
като „очаквана непредоставена 
електроенергия“ и „очаквани загуби от 
прекъсване на електроснабдяването“.

в) нормата за надеждност, изразена 
като „очаквана непредоставена 
електроенергия“ и „очаквани загуби от 
прекъсване на електроснабдяването“.
Държавите членки определят 
целевата стойност за нормата за 
надеждност в съответствие с 
методиката за адекватност на ЕС, 
разработена от ЕМОПС за 
електроенергия.

Or. en

Изменение 921
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Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква в – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. техническите условия за 
производството и експлоатацията на 
мрежата, включително параметрите 
на вида централа, схемите за 
поддръжка, коефициентите на 
изключвания и работа на намалена 
мощност на електроцентралата и 
мрежата за всички производствени 
инсталации;

Or. en

Изменение 922
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква ва (нова)
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) техническите условия на 
производителите и мрежовите 
оператори, като се вземат предвид 
специфичните параметри на 
съответната производствена 
единица, спазването на сроковете, 
специфичните характеристики на 
производствените единици, 
прекъсванията на преноса и 
факторите, намаляващи стойността 
за всички производствени единици;

Or. pl

Обосновка

ЕМОПС за електроенергия следва да изготви обща методика за изчисляване на 
въздействието на факторите, които намаляват стойността за всички 
производствени единици, така че оценката на адекватността на европейското 
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производство да може да отчита действителния капацитет на производствените 
единици да предоставят електроенергия в системата.

Изменение 923
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) техническите условия за 
производството и експлоатацията на 
мрежата, включително параметрите 
на вида централа, схемите за 
поддръжка, коефициентите на 
изключвания и работа на намалена 
мощност на електроцентралата и 
мрежата за всички производствени 
инсталации;

Or. en

Обосновка

ЕМОПС за електроенергия следва да подготви единен метод за изчисляване на 
коефициентите на работа на намалена мощност за всички производствени 
инсталации, така че оценката на адекватността на европейските ресурси да може 
да отчете по подходящ начин действителния принос на всички ресурси.

Изменение 924
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 
от страна на Агенцията по процедурата, 

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, сценариите и допусканията, на 
които те се основават, както и 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация с всички 
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посочена в член 22. заинтересовани страни и на
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 925
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 
от страна на Агенцията по процедурата, 
посочена в член 22.

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, сценариите и допусканията, на 
които те се основават, както и 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация с всички 
заинтересовани страни и на
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

Or. en

Обосновка

Оценката на адекватността на европейските ресурси трябва да бъде напълно 
прозрачна, като включва сценариите и допусканията, на които се основава, за да 
бъдат контролирани по подходящ начин от заинтересованите страни.

Изменение 926
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, сценариите и допусканията, на 
които те се основават, както и 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
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от страна на Агенцията по процедурата, 
посочена в член 22.

съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация с всички 
заинтересовани страни и на
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

Or. en

Изменение 927
Катлен Ван Бремпт, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 
от страна на Агенцията по процедурата, 
посочена в член 22.

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, сценариите и допусканията, на 
които те се основават, както и 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 
от страна на Агенцията по процедурата, 
посочена в член 22.

Or. en

Изменение 928
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката 
на адекватността на европейските 
ресурси съгласно параграф 3, подлежат 
на предварителна консултация и 
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5 подлежат на предварителна 
консултация и одобрение от страна на 
Агенцията по процедурата, посочена в 
член 22.

Or. en
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Изменение 929
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката 
на адекватността на европейските 
ресурси съгласно параграф 3, подлежат 
на предварителна консултация и 
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5 подлежат на предварителна 
консултация и одобрение от страна на 
Агенцията по процедурата, посочена в 
член 22.

Or. en

Обосновка

Приблизителната оценка и предложението за показателите по параграф 5 се 
определят от държавите членки в съответствие с методиката за адекватност на 
ЕС, разработена от ЕМОПС за електроенергия.

Изменение 930
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предложенията по параграфи 2 и 
5, както и резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация и одобрение 
от страна на Агенцията по процедурата, 
посочена в член 22.

6. Предложенията за методиката
по параграфи 2, 4 и 5, както и 
резултатите от оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
съгласно параграф 3, подлежат на 
предварителна консултация със 
заинтересованите страни и на
одобрение от страна на Агенцията по 
процедурата, посочена в член 22.

Or. en
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Изменение 931
Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 19a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a

Механизми за осигуряване на 
капацитет

1. В отговор на оставащите опасения, 
чието премахване не е възможно с 
мерките съгласно член 18, параграф 3, 
като крайна мярка държавите членки 
може да въведат механизми за 
осигуряване на капацитет при 
спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ. 
Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не превишава 
абсолютно необходимия, за да се 
отговори на установеното опасение. 
Параметрите, определящи размера на 
капацитета, набавен в механизма за 
осигуряване на капацитет, се 
одобряват от националния 
регулаторен орган.

2. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат ненужни 
смущения на пазара, нито 
ограничават трансграничната 
търговия. Те са отворени за всички 
технологии за производство, 
съхраняване и оптимизация на 
потреблението.

3. Преди въвеждането на механизми 
за осигуряване на капацитет съгласно 
параграф 2 държавата членка 
провежда всеобхватно проучване 
относно възможните последици от 
тях за съседните държави членки, 
като се консултира поне със 
съседните държави членки, с чиито 
електроенергийни системи е свързана, 
и със заинтересованите страни в 
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тези държави членки.

4. Държавите членки преценяват 
дали даден механизъм за осигуряване 
на капацитет под формата на 
стратегически резерв може да даде 
отговор на опасенията за 
адекватността, установени в 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. Ако случаят е 
такъв, държавите членки въвеждат 
стратегически резерв. Само ако това 
не е така, държавите членки може да 
приложат механизъм за осигуряване 
на капацитет, различен от 
стратегически резерв.

5. Държавите членки не въвеждат 
механизми за осигуряване на 
капацитет в случаите, когато:

а) при оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; или

б) подробната пътна карта, посочена 
в член 18, параграф 3, не е получила 
положително решение от 
Комисията, както е посочено в 
член 18, параграф 3б.

6. Когато дадена държава членка 
прилага механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя преразглежда 
механизма и гарантира, че по този 
механизъм не се сключват нови 
договори, когато:

а) при оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; и/или

б) мерките, посочени в член 18, 
параграф 3, не са приложени в 
достатъчна степен в съответствие с 
член 18, параграф 3д.

7. Механизмите за осигуряване на 
капацитет имат временен характер. 
Те се одобряват от Комисията за 
срок, не по-дълъг от пет години. Те се 
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премахват поетапно или поне се 
намаляват, въз основа на плана за 
изпълнение по член 18, параграф 3.

8. С изключение на стратегическите 
резерви, производствен капацитет с 
емисии 450 грама CO2/kWh или повече 
не се ангажира в механизми за 
осигуряване на капацитет след 
(датата на влизане в сила на 
настоящия регламент).

Or. en

Изменение 932
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 19a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a

Механизми за осигуряване на 
капацитет

1. В отговор на оставащите опасения, 
чието премахване не е възможно с 
мерките съгласно член 18, параграф 3, 
като крайна мярка държавите членки 
могат да въведат механизми за 
осигуряване на капацитет при 
спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ. 
Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не трябва да 
превишава абсолютно необходимия, 
за да се отговори на установеното 
опасение. Параметрите, определящи 
размера на капацитета, набавен в 
механизма за осигуряване на 
капацитет, се одобряват от 
националния регулаторен орган.

2. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат ненужни 
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смущения на пазара, нито 
ограничават трансграничната 
търговия. Те са отворени за всички 
технологии за производство, 
съхраняване и оптимизация на 
потреблението.

3. Преди въвеждането на механизми 
за осигуряване на капацитет съгласно 
параграф 2 държавата членка 
провежда всеобхватно проучване 
относно възможните последици от 
тях за съседните държави членки, 
като се консултира поне със 
съседните държави членки, с чиито 
електроенергийни системи е свързана, 
и със заинтересованите страни в 
тези държави членки.

4. Държавите членки преценяват 
дали даден механизъм за осигуряване 
на капацитет под формата на 
стратегически резерв може да даде 
отговор на опасенията за 
адекватността, установени в 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси. Ако случаят е 
такъв, държавите членки въвеждат 
стратегически резерв. Само ако това 
не е така, държавите членки може да 
приложат механизъм за осигуряване 
на капацитет, различен от 
стратегически резерв.

5. Държавите членки не въвеждат 
механизми за капацитет в случаите, 
когато:

а) при оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; или

б) подробният план за изпълнение, 
посочен в член 18, параграф 3, не е 
получил положително решение от 
Комисията.

6. Когато дадена държава членка 
използва механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя преразглежда 
механизма и гарантира, че по този 
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механизъм не се сключват нови 
договори, когато:

а) при оценката на адекватността на 
европейските ресурси не е установено 
опасение за адекватността на 
ресурсите; и/или

б) мерките по член 18, параграф 3 са 
изпълнени в достатъчна степен.

7. Механизмите за осигуряване на 
капацитет имат временен характер. 
Те се одобряват от Комисията за 
срок, не по-дълъг от пет години. Те се 
премахват поетапно или поне се 
намаляват, въз основа на плана за 
изпълнение по член 18, параграф 3.

8. С изключение на стратегическите 
резерви, производствен капацитет с 
емисии 550 грама CO2/kWh или повече 
не се ангажира в механизми за 
осигуряване на капацитет след 
[датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Изменение 933
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин
необходимото равнище на сигурност на 
доставките. Извършва се задълбочен 
анализ на разходите и ползите, за да 
се обоснове необходимостта от 
постигане на определено равнище на
сигурност на доставките, както и 
необходимостта от приемане на 
механизми за осигуряване на 
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капацитет, за да бъде постигнато 
това необходимо равнище.

Or. en

Обосновка

Необходимото равнище на сигурност на доставките следва да се определи, като се 
вземе предвид стойността, която потребителите придават на електроенергията 
(VoLL – стойност на загубите от прекъсване на електроснабдяването), чрез 
съпоставяне на пределните разходи за застраховане на потребителите срещу 
прекъсвания на електроснабдяването и цената на нарастващите прекъсвания на 
електроснабдяването за потребителите. Във връзка с постигането на такова 
необходимо равнище и предвид факта, че механизмите за заплащане на капацитета 
изкривяват пазара, последните следва да бъдат приемани само след проверка както 
на техническата необходимост от тях, така и на икономическата им ефективност.

Изменение 934
Кая Калас, Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, 
Каролина Пунсет, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките. В трансграничните 
тръжни зони такива норми за 
надеждност се определят съвместно 
от съответните органи.

Or. en

Изменение 935
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен и обективен начин
равнището на сигурност на доставките, 
което те считат за необходимо.
Нормата за надеждност се определя 
на равнище, което е технически 
осъществимо и рентабилно.

Or. en

Обосновка

Възможно е дадена държава членка, в стремежа си да обоснове използването на 
механизъм за осигуряване на капацитет, да определи ненужно висока и невъзможна за 
постигане норма за надеждност, чието изпълнение би наложило използването на 
такъв механизъм за осигуряване на капацитет. В интерес на доброто функциониране 
на пазарите и за свеждане до минимум на цената на електроенергията за 
потребителите нормата за надеждност следва да се определя на най-доброто от 
гледна точка на техническа осъществимост и рентабилност равнище.

Изменение 936
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин равнището, 
необходимо за сигурността на 
доставките им. Нормата за 
надеждност следва да се определя на 
равнище, което е технически 
осъществимо и рентабилно.

Or. en

Изменение 937
Дарио Тамбурано, Давид Борели
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност,
посочваща по ясен начин желаното 
от тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност,
за да определят по ясен начин
необходимото равнище на сигурност на 
доставките.

Or. en

Обосновка

Когато определят необходимото равнище на сигурност на доставките, държавите 
членки отчитат потенциалното отрицателното въздействие от производството на 
електроенергия върху околната среда и необходимостта от избягване на вредни за 
околната среда субсидии.

Изменение 938
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин изискваното 
от тях равнище на сигурност на 
доставките.

Or. en

Изменение 939
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Държавите членки въвеждат 
норма за надеждност, посочваща по 
ясен начин желаното от тях равнище на 
сигурност на доставките.

Or. en

Изменение 940
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет, държавите 
членки въвеждат норма за надеждност, 
посочваща по ясен начин желаното от 
тях равнище на сигурност на 
доставките.

1. Държавите членки въвеждат 
норма за надеждност, посочваща по
ясен начин желаното от тях равнище на 
сигурност на доставките.

Or. en

Изменение 941
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5.

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5, като се вземат предвид 
принципите на необходимост и 
пропорционалност и необходимостта 
от избягване на отрицателното 
въздействие от вредните за околната 
среда субсидии и смущенията на 
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пазара чрез създаването на 
свръхкапацитет.

Or. en

Обосновка

Когато определят необходимото равнище на сигурност на доставките държавите 
членки отчитат потенциалното отрицателно въздействие от производството на 
електроенергия върху околната среда и необходимостта от избягване на вредни за 
околната среда субсидии.

Изменение 942
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5.

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5, като се вземат предвид 
развитието на търсенето на 
електроенергия, принципите на 
необходимост и пропорционалност и 
необходимостта от избягване на 
вредни за околната среда и 
икономиката субсидии.

Or. en

Изменение 943
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5, като се вземат предвид 
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параграф 5. принципите на необходимост и 
пропорционалност и необходимостта 
от избягване на отрицателното 
въздействие на вредните за околната 
среда субсидии.

Or. en

Изменение 944
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5.

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган, от 
държавата членка или от 
определения от държавата членка 
орган въз основа на методиката 
съгласно член 19, параграф 5.

Or. en

Изменение 945
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 
19, параграф 5.

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на одобрена методика, като 
тази съгласно член 19, параграф 5.

Or. en

Изменение 946
Яромир Кохличек
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нормата за надеждност се задава 
от националния регулаторен орган въз 
основа на методиката съгласно член 19, 
параграф 5.

2. Нормата за надеждност се задава 
от държавата членка или от 
определения от държавата членка
орган въз основа на методиката 
съгласно член 19, параграф 5.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е нормата за надеждност да се определя или пряко от държавата 
членка, или косвено от определен от държавата членка орган.

Изменение 947
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стойността на нормата за 
надеждност се изчислява, като се 
използва стойността на загубите от 
прекъсване на електроснабдяването, 
както и стойността на разходите за 
нов вход за даден срок.

3. Стойността на нормата за 
надеждност се изчислява, като се 
използва стойността на разходите за нов 
вход за даден срок.

Or. en

Изменение 948
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параметрите, определящи 
размера на капацитета, набавен в 

4. Параметрите, определящи 
размера на капацитета, набавен в 
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механизма за осигуряване на капацитет, 
се одобряват от националния 
регулаторен орган.

механизма за осигуряване на капацитет, 
се одобряват от компетентния орган.

Or. en

Изменение 949
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Когато това е технически 
възможно, механизмите за осигуряване 
на капацитет са отворени за пряко
трансгранично участие с други 
държави членки, при условие че 
съществува пряка мрежова връзка 
между тези държави членки и 
тръжната зона, прилагаща механизма. В 
такъв случай прякото трансгранично 
участие е отворено за доставчиците 
на капацитет, които се намират в 
съответните държави членки, а
когато това не е възможно – за 
междусистемните връзки с 
държавата членка, прилагаща 
механизма за осигуряване на 
капацитет.

Or. fr

Изменение 950
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко трансгранично участие, чрез 
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капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между
въпросната държава членка и
тръжната зона, прилагаща 
механизма.

което мощности, разположени в друга 
държава членка, при условие че 
съществува мрежова връзка с
въпросната държава членка, или 
междусистемни електропроводи 
могат да бъдат сертифицирани в 
механизма за осигуряване на 
капацитет и възнаградени за 
участието си, при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
параграфи 2 и 2а.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят правилата за 
трансгранично участие в своя механизъм за осигуряване на капацитет с 
необходимата степен на гъвкавост.

Изменение 951
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и 
тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко трансгранично участие, чрез 
което мощности, разположени в друга 
държава членка, или междусистемни 
електропроводи, могат да бъдат 
сертифицирани в механизма за 
осигуряване на капацитет и 
възнаградени за участието си, при
спазване на ограниченията, 
предвидени в параграфи 2 и 2а.

Or. en

Изменение 952
Зджислав Краснодембски
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и 
тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко трансгранично участие, чрез 
което мощности, разположени в друга 
държава членка, и/или 
междусистемни електропроводи, 
могат да бъдат сертифицирани в 
механизма за осигуряване на 
капацитет и възнаградени за 
участието си, при спазване на 
ограниченията, предвидени в 
параграф 2а.

Or. en

Изменение 953
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и
тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в друга държава 
членка, доколкото разположеният в 
друга държава членка капацитет 
може да бъде сертифициран в 
съответния механизъм за осигуряване 
на капацитет, като се вземат 
предвид ограниченията, установени в 
параграфи 2 и 2а.

Or. pl
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Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят правилата за участие на 
трансграничен капацитет в механизмите за осигуряване на капацитет, като в 
същото време запазват известна гъвкавост при прилагането на приетите критерии.

Изменение 954
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са 
различни от стратегически резерви, са 
отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Всички механизми за 
осигуряване на капацитет, които са 
различни от стратегически резерви, са 
отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

Or. en

Обосновка

Не следва да съществува изключение за стратегическите резерви.

Изменение 955
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между 

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в друга 
държава членка, при условие че 
съществува физическа мрежова връзка 



PE609.625v01-00 118/211 AM\1133367BG.docx

BG

въпросната държава членка и тръжната 
зона, прилагаща механизма.

между въпросната държава членка и 
тръжната зона, прилагаща механизма.

Or. en

Изменение 956
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са 
различни от стратегически резерви,
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите за осигуряване на 
капацитет и стратегическите
резерви са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

Or. en

Изменение 957
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в други 
държави членки, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и тръжната 
зона, прилагаща механизма.

1. Механизмите, които са различни 
от стратегически резерви, може да са 
отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

Or. en
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Изменение 958
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в друга 
държава членка, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и тръжната 
зона, прилагаща механизма.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията в член 21, параграф 1 изключва трансграничното 
участие в механизъм за осигуряване на капацитет за стратегически резерв. Това 
изключение не е обосновано никъде в предложението и по наше мнение няма и 
теоретична причина за него. Стратегическият резерв е стандартна форма на 
механизъм за осигуряване на капацитет, при която трансграничното участие може 
да доведе до повишаване на ефективността. Що се отнася до стратегическия резерв, 
този въпрос е от особен интерес и създава нова възможност за ефективно споделяне 
на производствения излишък на съседните държави.

Изменение 959
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 

1. Механизмите са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в друга 
държава членка, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и тръжната 
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членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

зона, прилагаща механизма.

Or. en

Изменение 960
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите са отворени за 
пряко участие на доставчиците на 
капацитет, разположени в друга 
държава членка, при условие че 
съществува мрежова връзка между 
въпросната държава членка и тръжната 
зона, прилагаща механизма.

Or. en

Изменение 961
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите за осигуряване на 
капацитет са отворени за пряко 
участие на доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

Or. en
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Обосновка

Трансграничното участие следва да се прилага за всички видове механизми, целящи 
гарантиране на сигурността на доставките, включително стратегически резерви.

Изменение 962
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите за осигуряване на 
капацитет са отворени за пряко 
участие на доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

Or. en

Изменение 963
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Механизмите, които са
различни от стратегически резерви, 
са отворени за пряко участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в други държави членки, 
при условие че съществува мрежова 
връзка между въпросната държава 
членка и тръжната зона, прилагаща 
механизма.

1. Механизмите са отворени за 
пряко трансгранично участие на 
доставчиците на капацитет, 
разположени в друга държава членка, в 
зависимост от равнището на 
междусистемна свързаност между 
въпросната държава членка и тръжната 
зона, прилагаща механизма.

Or. en
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Изменение 964
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

2. Държавите членки гарантират, че
отговарящ на условията чуждестранен 
капацитет, който е в състояние да 
предостави равностоен на националния 
капацитет принос за адекватността 
на тяхната система, има възможност 
да участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят правилата за 
трансгранично участие в своя механизъм за осигуряване на капацитет с 
необходимата степен на гъвкавост.

Изменение 965
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

2. Държавите членки гарантират, че
отговарящ на условията чуждестранен 
капацитет, който е в състояние да 
предостави равностоен на националния 
капацитет принос за адекватността 
на тяхната система, има възможност 
да участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

Or. en

Изменение 966
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

2. Държавите членки може да
гарантират, че отговарящ на 
условията чуждестранен капацитет, 
който е в състояние да предостави
равностоен на националния капацитет
принос към адекватността на 
тяхната система, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

Or. en

Обосновка

Задължителното отваряне към чуждестранни мощности може да възпрепятства 
изпълнението на вътрешните цели на енергийната политика. Стимулите за 
изграждане на нови национални електроцентрали може драматично да намалеят.

Изменение 967
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

2. Държавите членки гарантират, че
получил разрешение чуждестранен 
капацитет, който е в състояние да 
предостави равностоен на националния 
капацитет принос за системата, има 
възможност да участва в същия 
конкурентен процес, както 
националният.

Or. pl



PE609.625v01-00 124/211 AM\1133367BG.docx

BG

Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят правилата за участие на 
трансграничен капацитет в механизмите за осигуряване на капацитет, като в 
същото време запазват известна гъвкавост при прилагането на приетите критерии.

Изменение 968
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни 
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

2. Държавите членки гарантират, че
отговарящият на условията
чуждестранен капацитет, който е в 
състояние да предостави равностойни 
на националния капацитет технически 
характеристики, има възможност да 
участва в същия конкурентен процес, 
както националният.

Or. fr

Изменение 969
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка, която 
прилага механизма, може да ограничи 
прякото трансгранично участие само 
до:

а) тръжни зони с пряка мрежова 
връзка между въпросната тръжна 
зона и прилагащата механизма 
тръжна зона;

б) тръжна зона, която не прилага 
стратегически резерв;

в) доставчици на капацитет, които 
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все още не участват в друг механизъм 
за осигуряване на капацитет за един и 
същ срок на доставяне.

В конкретните случаи, в които се 
прилагат тези ограничения, 
държавите членки все пак отчитат в 
своите изисквания за капацитет 
приноса на тези неотговарящи на 
условията мощности за 
адекватността на тяхната система.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат право да ограничават трансграничното участие 
на доставчици на капацитет от тръжна зона, която прилага стратегически резерв.

Изменение 970
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2a (нов)
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държава членка, която прилага 
механизъм за осигуряване на 
капацитет, може да ограничи 
прякото трансгранично участие само 
до:

а) ценовите зони, които са пряко 
свързани с ценовата зона, в която се 
прилага механизмът за осигуряване на 
капацитет;

б) ценовите зони, които не прилагат 
механизъм за стратегически резерв;

в) доставчиците на капацитет, 
които не участват в друг механизъм 
за осигуряване на капацитет за един и 
същ срок на доставяне.

В конкретните случаи, в които се 
прилагат посочените по-горе 
ограничения, държавите членки 
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вземат предвид приноса за 
адекватност на производството на 
мощностите, които щяха да могат 
да участват, ако не се прилагаха 
ограниченията.

Or. pl

Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят правилата за участие на 
трансграничен капацитет в механизмите за осигуряване на капацитет, като в 
същото време запазват известна гъвкавост при прилагането на приетите критерии.

Изменение 971
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавата членка, която 
прилага механизма, може да ограничи 
прякото трансгранично участие само 
до:

а) тръжни зони с пряка мрежова 
връзка между въпросната тръжна 
зона и прилагащата механизма 
тръжна зона;

б) тръжна зона, която не прилага 
стратегически резерв;

в) доставчици на капацитет, които 
все още не участват в друг механизъм 
за осигуряване на капацитет за един и 
същ срок на доставяне. В 
конкретните случаи, в които се 
прилагат тези ограничения, 
държавите членки все пак отчитат в 
своите изисквания за капацитет 
приноса на тези неотговарящи на 
условията мощности за 
адекватността на тяхната система.

Or. en
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Изменение 972
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавата членка, която 
прилага механизма, може да ограничи 
прякото трансгранично участие само 
до:

а) тръжни зони с пряка мрежова 
връзка между въпросната тръжна 
зона и прилагащата механизма 
тръжна зона;

б) тръжна зона, която не прилага 
стратегически резерв;

в) доставчици на капацитет, които 
все още не участват в друг механизъм 
за осигуряване на капацитет за един и 
същ срок на доставяне.

Or. en

Изменение 973
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки не лишават 
капацитета, който е на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

3. Държавите членки не лишават 
капацитета, който е на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет. Във връзка с това трябва 
обаче да се вземе предвид, че в 
ситуации на голямо натоварване 
националният капацитет покрива 
приоритетно нуждите на 
територията на съответната 
държава;
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Or. de

Обосновка

Ако възникне ситуация на голямо натоварване, националният капацитет следва да се 
използва приоритетно в собствената държава членка.

Изменение 974
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки не лишават
капацитета, който е на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

3. Държавите членки не лишават
отговарящи на условията доставчици 
на капацитет, които са на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят правилата за 
трансгранично участие в своя механизъм за осигуряване на капацитет с 
необходимата степен на гъвкавост.

Изменение 975
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки не лишават
капацитета, който е на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

3. Държавите членки не лишават
получил разрешение капацитет, който 
е на тяхната територия, от участие в 
механизми на други държави членки за 
осигуряване на капацитет.

Or. pl
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Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят правилата за участие на 
трансграничен капацитет в механизмите за осигуряване на капацитет, като в 
същото време запазват известна гъвкавост при прилагането на приетите критерии.

Изменение 976
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки не лишават
капацитета, който е на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

3. Държавите членки не лишават
отговарящи на условията доставчици 
на капацитет, които са на тяхната 
територия, от участие в механизми на 
други държави членки за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Изменение 977
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Трансграничното участие в
обхващащи целия пазар механизми за 
осигуряване на капацитет не трябва да 
променя или да въздейства другояче на 
междузоновите графици и физическите 
потоци между държавите членки, които 
трябва да се определят единствено от 
резултата от разпределянето на 
капацитета съгласно член 14.

4. Трансграничното участие в 
механизми за осигуряване на капацитет 
не трябва да променя или да въздейства 
другояче на междузоновите графици и 
физическите потоци между държавите 
членки, които трябва да се определят 
единствено от резултата от 
разпределянето на капацитета съгласно 
член 14.

Or. fr

Изменение 978
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Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Трансграничното участие в
обхващащи целия пазар механизми за 
осигуряване на капацитет не трябва да 
променя или да въздейства другояче на 
междузоновите графици и физическите 
потоци между държавите членки, които 
трябва да се определят единствено от 
резултата от разпределянето на 
капацитета съгласно член 14.

4. Трансграничното участие в 
механизми за осигуряване на капацитет 
не трябва да променя или да въздейства 
другояче на междузоновите графици и 
физическите потоци между държавите 
членки, които трябва да се определят 
единствено от резултата от 
разпределянето на капацитета съгласно 
член 14.

Or. en

Изменение 979
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Трансграничното участие в
обхващащи целия пазар механизми за 
осигуряване на капацитет не трябва да 
променя или да въздейства другояче на 
междузоновите графици и физическите 
потоци между държавите членки, които 
трябва да се определят единствено от 
резултата от разпределянето на 
капацитета съгласно член 14.

4. Трансграничното участие в 
механизми за осигуряване на капацитет 
не трябва да променя или да въздейства 
другояче на междузоновите графици и 
физическите потоци между държавите 
членки, които трябва да се определят 
единствено от резултата от 
разпределянето на капацитета съгласно 
член 14.

Or. en

Изменение 980
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет 
могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне. Ако не могат да доставят 
договорения капацитет, те са 
задължени да извършат плащания, 
като плащанията са две или повече, 
когато има едновременен недостиг в 
две или повече тръжни зони, за които 
доставчиците на капацитет са 
обвързани със съответни договори.

заличава се

Or. en

Изменение 981
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да 
извършат плащания, като 
плащанията са две или повече, когато 
има едновременен недостиг в две или 
повече тръжни зони, за които 
доставчиците на капацитет са 
обвързани със съответни договори.

5. Доставчиците на капацитет не
могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне.

Or. en

Изменение 982
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват само в един механизъм
извън националния пазар за един и същ 
срок на доставяне. Ако не могат да 
доставят договорения капацитет, те са 
задължени да извършат плащания за 
неналичие;

Or. de

Обосновка

Доставчиците на капацитет следва да участват само в един механизъм извън 
националния пазар за един и същ срок на доставяне. При участие на доставчиците на 
капацитет в няколко механизма извън националния пазар за един и същ срок на 
доставяне съществува опасност необходимият капацитет да не бъде на 
разположение.

Изменение 983
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

5. Без да се засягат 
ограниченията, установени в 
параграф 2, доставчиците на капацитет 
могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне. Ако не могат да доставят 
договорения капацитет, те са задължени 
да извършат плащания за неналичие.
.

Or. pl
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Обосновка

Държавите членки следва да могат да определят правилата за участие на 
трансграничен капацитет в механизмите за осигуряване на капацитет, като в 
същото време запазват известна гъвкавост при прилагането на приетите критерии.

Изменение 984
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

5. Доставчиците на капацитет не
могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне. Ако не могат да доставят 
договорения капацитет, те са задължени 
да извършат плащания за неналичие.

Or. en

Изменение 985
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две или 
повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни зони, 
за които доставчиците на капацитет са 

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две или 
повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни зони, 
за които доставчиците на капацитет са 
обвързани със съответни договори.
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обвързани със съответни договори. Доставчиците на капацитет имат 
право да участват с не повече от 
максималния си наличен капацитет.

Or. en

Обосновка

Макар че даден доставчик на капацитет може да участва в повече от един 
механизъм за един и същ срок на доставяне, доставчиците на капацитет нямат право 
да участват с повече от максималния си наличен капацитет, за да не застрашават 
сигурността на доставките.

Изменение 986
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, или ако са неспособни да 
изпълнят всички свои ангажименти,
те са задължени да извършат плащания
за неналичие.

Or. fr

Изменение 987
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 

5. Без да се засягат 
ограниченията, установени в 
параграф 2, доставчиците на капацитет 
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могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне. Ако не могат да доставят 
договорения капацитет, те са задължени 
да извършат плащания за неналичие в 
съответствие с общите правила,
посочени в параграф 10, буква г).

Or. en

Изменение 988
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Доставчиците на капацитет могат 
да участват в повече от един механизъм 
за един и същ срок на доставяне. Ако не 
могат да доставят договорения 
капацитет, те са задължени да извършат 
плащания, като плащанията са две 
или повече, когато има едновременен 
недостиг в две или повече тръжни 
зони, за които доставчиците на 
капацитет са обвързани със 
съответни договори.

5. Без да се засягат 
ограниченията, установени в 
параграф 2, доставчиците на капацитет 
могат да участват в повече от един 
механизъм за един и същ срок на 
доставяне. Ако не могат да доставят 
договорения капацитет, те са задължени 
да извършат плащания за неналичие в 
съответствие с общите правила,
посочени в параграф 10, буква г).

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят правилата за 
трансгранично участие в своя механизъм за осигуряване на капацитет с 
необходимата степен на гъвкавост.

Изменение 989
Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32, 
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като 
вземат предвид очакваното наличие 
на междусистемни връзки и 
вероятността за съвпадение на 
извънредно натоварване между 
системата, в която се прилага 
механизмът, и системата, в която се 
намира чуждестранният капацитет. 
Такова изчисление се изисква за всяка 
една граница между тръжни зони.

заличава се

Or. de

Обосновка

Добавената стойност от създаването на регионални оперативни центрове е напълно 
неясна. Вече съществува Европейската мрежа на операторите на преносни системи 
за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) като обединение на операторите на
преносни системи на европейско равнище. Един допълнителен орган би довел до 
непропорционално голяма административна и бюрократична тежест. Непременно е 
необходимо дублирането на структурите да се избягва.

Изменение 990
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32, 
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 

6. Там, където се прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет, операторите на преносни 
системи подпомагат съответните 
регулаторни органи при 
изчисляването на максималния входен 
капацитет, който е на разположение за 
участието на чуждестранен капацитет, 
като вземат предвид очакваното 
наличие на междусистемни връзки и 
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се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

вероятността за съвпадение на 
извънредно натоварване между 
системата, в която се прилага 
механизмът, и системата, в която се 
намира чуждестранният капацитет. 
Такова изчисление се изисква за всяка 
една граница между тръжни зони.

Or. fr

Изменение 991
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Операторите на преносни 
системи ежегодно изчисляват,
координирано със засегнатите ОПС,
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 992
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 6. Операторите на преносни 
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центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

системи ежегодно изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 993
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Операторите на преносни 
системи ежегодно изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 994
Кристиан-Силвиу Бушой
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Операторите на преносни 
системи ежегодно изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 995
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Операторите на преносни 
системи ежегодно изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.
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Or. en

Обосновка

Предвид факта, че на регионалните координатори по сигурността няма да бъде 
възложена компетентността да изчисляват максималния наличен входен капацитет 
за участието на чуждестранни мощности в механизма за осигуряване на капацитет, 
тази разпоредба следва да бъде изменена по съответния начин.

Изменение 996
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Операторите на преносни 
системи ежегодно изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. pl

Обосновка

Такава компетентност следва да се запази за държавите членки.

Изменение 997
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Съответният оператор на 
преносни системи ежегодно изчислява 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като взема 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 998
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32,
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Съответният оператор на 
преносни системи ежегодно изчислява
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като взема 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en
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Изменение 999
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Регионалните оперативни 
центрове, създадени съгласно член 32, 
ежегодно изчисляват максималния 
входен капацитет, който е на 
разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

6. Там, където се прилагат 
системи за капацитет, операторите 
на преносни системи изчисляват 
максималния входен капацитет, който е 
на разположение за участието на 
чуждестранен капацитет, като вземат 
предвид очакваното наличие на 
междусистемни връзки и вероятността 
за съвпадение на извънредно 
натоварване между системата, в която 
се прилага механизмът, и системата, в 
която се намира чуждестранният 
капацитет. Такова изчисление се 
изисква за всяка една граница между 
тръжни зони.

Or. en

Изменение 1000
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Разликата в цената между 
чуждестранния и националния 
капацитет, възникваща вследствие 
на разпределението, посочено в 
параграф 7, се начислява на 
операторите на преносни системи и 
се разпределя между тях съгласно 
методиката, посочена в параграф 10, 
буква б). Операторите на преносни 
системи използват приходите от 
това за целите, посочени в член 17, 
параграф 2.

заличава се
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Or. en

Изменение 1001
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Разликата в цената между 
чуждестранния и националния 
капацитет, възникваща вследствие на 
разпределението, посочено в параграф 
7, се начислява на операторите на 
преносни системи и се разпределя 
между тях съгласно методиката, 
посочена в параграф 10, буква б). 
Операторите на преносни системи 
използват приходите от това за целите, 
посочени в член 17, параграф 2.

8. Всеки доход за операторите на 
преносни системи, възникващ
вследствие на разпределението, 
посочено в параграф 7, се разпределя 
между тях съгласно методика, 
одобрена от регулаторния орган на 
държавата членка, в която е въведен 
механизмът за осигуряване на 
капацитет, след становище на 
регулаторните органи на съседните 
държави членки. Операторите на 
преносни системи използват приходите 
от това за целите, посочени в член 17, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1002
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Операторът на преносната 
система, където се намира 
чуждестранният капацитет:

9. Операторите на системи, 
където се намира чуждестранният 
капацитет:

Or. fr

Изменение 1003
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 9 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) установява дали 
заинтересованите доставчици на 
капацитет могат да предоставят 
техническите характеристики, 
изисквани за механизма за осигуряване 
на капацитет, в който възнамеряват да 
участват, и вписва отговарящите на 
условията доставчици на капацитет в 
съответен регистър;

а) установяват дали 
заинтересованите доставчици на 
капацитет могат да предоставят 
техническите характеристики, 
изисквани за механизма за осигуряване 
на капацитет, в който възнамеряват да 
участват, и вписват отговарящите на 
условията доставчици на капацитет в 
съответен регистър;

Or. fr

Изменение 1004
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва по целесъобразност 
проверки за наличие.

б) извършват по целесъобразност 
проверки за наличие.

Or. fr

Изменение 1005
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 10 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) методика за изчисляване на 
максималния входен капацитет за 
трансгранично участие, посочен в 
параграф 6;

а) принципи за оценката на 
максималния входен капацитет за 
трансгранично участие, посочен в 
параграф 6;

Or. fr
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Изменение 1006
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 10 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) методика за разпределяне на 
приходите, посочени в параграф 8;

заличава се

Or. fr

Изменение 1007
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 10 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общи правила за извършване на 
проверки за наличие, посочени в 
параграф 9, буква б);

в) общи принципи за извършване 
на проверки за наличие, посочени в 
параграф 9, буква б);

Or. fr

Изменение 1008
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 10 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) общи правила за определяне 
дали се дължи плащане за неналичие;

г) общи принципи за определяне 
дали се дължи плащане за неналичие;

Or. fr

Изменение 1009
Едуар Мартен, Перванш Берес
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 10 – алинея 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) общи правила за установяване на 
допустимостта за участие на 
доставчиците на капацитет, както е 
посочено в параграф 9, буква а).

е) общи принципи за установяване 
на допустимостта за участие на 
доставчиците на капацитет, както е 
посочено в параграф 9, буква а).

Or. fr

Изменение 1010
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Агенцията проверява дали 
стойностите за капацитета са изчислени 
в съответствие с методиката, 
посочена в параграф 10, буква а).

11. Агенцията проверява дали 
стойностите за капацитета са изчислени 
в съответствие с принципите, посочени
в параграф 10, буква а).

Or. fr

Изменение 1011
Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат 
да въведат механизми за осигуряване 
на капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. Механизмите за осигуряване на 
капацитет, различни от 
стратегически резерв:

а) не пораждат ненужни смущения на 
пазара и не ограничават 
трансграничната търговия;

б) не надхвърлят необходимото за 
справяне с опасенията за 
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адекватност в държавите членки и 
работят в съответствие с 
методиката за адекватност на ЕС, 
разработена от ЕМОПС за 
електроенергия;
в) подбират доставчици на 
капацитет чрез прозрачен, 
недискриминационен и пазарно 
обусловен процес;
г) са технологично неутрални;
д) са временни и се одобряват от 
Комисията за срок, не по-дълъг от 
пет години.;
е) прилагат продукти за осигуряване 
на капацитет, издадени за не повече 
от две години;
ж) предоставят стимули за 
доставчиците на капацитет да 
бъдат на разположение в периоди на 
очаквано извънредно натоварване на 
системата;
з) гарантират, че възнаграждението 
се определя чрез пазарно обусловен 
процес;
и) определят необходимите 
технически условия за участие на 
доставчиците на капацитет преди 
процеса на подбор;
й) са отворени за участие на всички 
ресурси, включително енергия от 
възобновяеми източници, съхраняване 
и управление на търсенето, които 
могат да осигурят изискваните 
технически характеристики;
к) прилагат подходящи санкции 
спрямо доставчиците на капацитет, 
когато последните не са на 
разположение в случай на 
натоварване на системата;
л) не са отворени за производствен 
капацитет с емисии 450 грама 
CO2/kWh или повече към датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент;
м) се премахват поетапно или поне се 
намаляват до размера на 
стратегическия резерв след 
предварително определен срок, въз 
основа на цялостното изпълнение на 
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мерките, посочени в пътната карта 
съгласно член 18, параграф 3.

Or. en

Обосновка

б) Държавите членки извършват собствени оценки и проучвания за адекватност, въз 
основа на които решават дали да въведат механизми за осигуряване на капацитет в 
своята система. Изключително необходими са общи правила и методики на ЕС за 
оценка на адекватността на производството. Установяването на стандарт за 
емисиите върви ръка за ръка с въвеждането на набор от реалистични амбициозни 
прагове.

Изменение 1012
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат 
да въведат механизми за осигуряване 
на капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. Механизмите за осигуряване на 
капацитет, различни от 
стратегически резерви:

а) не пораждат ненужни смущения на 
пазара и не ограничават 
трансграничната търговия;

б) не надхвърлят необходимото за 
справяне със опасенията за 
адекватност;
в) подбират доставчици на 
капацитет чрез прозрачен, 
недискриминационен и пазарно 
обусловен процес;
г) са пазарно ориентирани и 
технологично неутрални;
д) са временни и се одобряват от 
Комисията за срок, не по-дълъг от 
пет години;
е) прилагат продукти за осигуряване 
на капацитет, издадени за не повече 
от две години;
ж) предоставят стимули за 
доставчиците на капацитет да 
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бъдат на разположение в периоди на 
очаквано извънредно натоварване на 
системата;
з) гарантират, че възнаграждението 
се определя чрез пазарно обусловен 
процес;
и) определят необходимите 
технически условия за участие на 
доставчиците на капацитет преди 
процеса на подбор;
й) са отворени за участие на всички 
ресурси, включително енергия от 
възобновяеми източници, съхраняване 
и управление на търсенето, които 
могат да осигурят изискваните 
технически характеристики;
к) прилагат подходящи санкции за 
доставчиците на капацитет, когато 
не са на разположение в случай на 
натоварване на системата;
л) не са отворени за производствен 
капацитет с емисии 550 грама 
CO2/kWh или повече към датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент;
м) се премахват поетапно или поне се 
намаляват до размера на 
стратегическия резерв след 
предварително определен срок, въз 
основа на цялостното изпълнение на 
мерките, посочени в пътната карта 
съгласно член 18, параграф 3.

Or. en

Изменение 1013
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
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параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на разпоредбите 
на настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

параграф 3, държавите членки могат
временно да въведат механизми за 
осигуряване на капацитет като крайна 
мярка. Комисията може да приеме 
решение, с което да разреши 
предоставянето на искания 
механизъм за осигуряване на 
капацитет, при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ. Преди да вземе 
решение, Комисията информира 
всички държави членки за тези 
заявления, като взема предвид 
поверителността. Това решение се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз. Комисията може 
да включи в решението си условия за 
въвеждането на механизма за 
осигуряване на капацитет. Средства 
за защита, които се основават на 
ограничаването на производството на 
енергия от възобновяеми източници, 
принудителното изключване на 
битовите потребители или 
ограниченото подаване/диспечиране 
на потребителите, които 
произвеждат сами малки обеми 
електроенергия, не се допускат. 
Решението е ограничено във времето 
и съдържа подробен график с мерки за 
поетапно премахване на механизма за 
осигуряване на капацитет, както и 
предвидената дата, на която изтича 
срокът на неговото действие.

Or. en

Обосновка

Ако не са добре разработени и временни по характер, механизмите за осигуряване на 
капацитет може да причинят големи смущения на пазара. Те не трябва да се 
използват като спасителен пояс за конвенционалния производствен капацитет и се 
въвеждат само като крайна мярка.

Изменение 1014
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на разпоредбите 
на настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

1. Държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на разпоредбите 
на настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

Or. en

Изменение 1015
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Изменение 1016
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE609.625v01-00 152/211 AM\1133367BG.docx

BG

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет.

Or. pl

Обосновка

Доставката на енергия също е пазарен механизъм.

Изменение 1017
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

Определението за държавна помощ следва да се прилага в съответствие с 
динамичния пазарно ориентиран подход, който отразява факта, че плащанията на 
базата на капацитет не създават икономическо предимство, тъй като 
представляват възнаграждение за приноса за сигурността на доставките. В този 
смисъл механизмът за осигуряване на капацитет не би представлявал субсидия за 
производителите и ресурсите за оптимизация на потреблението, а справедлив 
инструмент, предназначен за споделяне на отговорността за сигурността на 
доставките между доставчиците на капацитет и ОПС.



AM\1133367BG.docx 153/211 PE609.625v01-00

BG

Изменение 1018
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки
изготвят план, предвиждащ 
подходящи мерки за справяне с тези 
опасения, които да бъдат 
изпълнявани за максимален срок от 
пет години.

Or. en

Изменение 1019
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
правилата на Съюза относно 
държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки
изготвят план, предвиждащ 
подходящи мерки за справяне с тези 
опасения, които да бъдат 
изпълнявани за максимален срок от 
пет години.

Or. en

Изменение 1020
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване не е 
възможно с мерките съгласно член 18, 
параграф 3, държавите членки могат да 
въведат механизми за осигуряване на 
капацитет при спазване на разпоредбите 
на настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

1. В отговор на оставащите 
опасения, чието премахване е 
икономически невъзможно с мерките 
съгласно член 18, параграф 3, 
държавите членки могат да въведат 
механизми за осигуряване на капацитет 
при спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

Or. en

Изменение 1021
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът по параграф 1 има за цел 
структурно и трайно справяне с 
конкретно опасение за 
адекватността на ресурсите 
посредством една или повече от 
следните мерки:

а) допълнителен капацитет за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници

б) енергийна ефективност

в) оптимизация на потреблението

г) съхраняване

д) междусистемна свързаност

Or. en

Изменение 1022
Евжен Тошеновски
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При разработването на 
механизми за осигуряване на 
капацитет държавите членки 
включват клауза за излизане –
разпоредба, която дава възможност 
за ефективно поетапно премахване на 
механизма за осигуряване на 
капацитет, в случай че при оценката 
за адекватността на ресурсите се 
докаже, че опасението за 
адекватността вече не съществува.

Or. en

Изменение 1023
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В очакване на изпълнението на 
плана по параграф 1 държавите 
членки може да въведат механизми за 
осигуряване на капацитет при 
спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

Or. en

Изменение 1024
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – точка 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. При разработването на 
механизми за осигуряване на 
капацитет държавите членки 
определят приоритета на ресурсите в 
зависимост от социалните, 
икономическите и екологичните 
ползи, които те предоставят.

Or. en

Изменение 1025
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Планът по параграф 1 има за 
цел структурно и трайно справяне с 
конкретно опасение за 
адекватността на ресурсите, по-
специално като планират подкрепа за 
и инвестиции в:

а) допълнителен капацитет за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници;

б) енергийна ефективност;

в) оптимизация на потреблението;

г) съхраняване;

д) междусистемна свързаност.

Or. en

Изменение 1026
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизми за осигуряване на 
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капацитет могат да бъдат 
въвеждани само ако са проектирани, 
както следва: основани на пазара, 
прозрачни, технологично неутрални и 
отворени.

Or. de

Обосновка

За да бъде гарантиран общоевропейски и координиран подход, регламентът следва да 
предвижда принципи на проектиране за механизмите за осигуряване на капацитет.

Изменение 1027
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В очакване на изпълнението на 
плана по параграф 1 държавите 
членки може да въведат механизми за 
осигуряване на капацитет при 
спазване на разпоредбите на 
настоящия член и на правилата на 
Съюза относно държавната помощ.

Or. en

Изменение 1028
Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните 
държави членки, с чиито 

2. Механизмите за осигуряване на
капацитета под формата на 
стратегически резерви, използващи 
съхраняван извън пазара капацитет:
а) се диспечират само в случай на 
неуспешен клиринг на пазарите за ден 
напред и в рамките на деня и в случай 
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електроенергийни системи е свързана. че операторите на преносни системи 
са изчерпали своите балансиращи 
ресурси за установяване на равновесие 
между търсенето и предлагането;
б) гарантират, че по време на периоди 
на диспечиране на стратегически 
резерви дисбалансите се уреждат 
поне на стойността на 
техническото ограничение за цената, 
прилагано от пазарните оператори 
съгласно член 9;
в) са отворени също и за 
производствен капацитет с емисии 
450 грама CO2/kWh или повече, за да се 
даде възможност за справедлив 
преход;
г) не позволяват на доставчиците на 
капацитет, които се включват в 
стратегическия резерв, да се върнат 
на пазара.

Or. en

Обосновка

Установяването на стандарт за емисиите върви ръка за ръка с въвеждането на 
набор от реалистични амбициозни прагове.

Изменение 1029
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните 
държави членки, с чиито 
електроенергийни системи е свързана.

2. Механизмите за осигуряване на
капацитета под формата на 
стратегически резерви, използващи 
съхраняван извън пазара капацитет:

а) се диспечират само в случай на 
неуспешен клиринг на пазарите за ден 
напред и в рамките на деня и в случай 
че операторите на преносни системи 
са изчерпали своите балансиращи 
ресурси за установяване на равновесие 
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между търсенето и предлагането;

б) гарантират, че по време на периоди 
на диспечиране на стратегически 
резерви дисбалансите се уреждат 
поне на стойността на 
техническото ограничение за цената, 
прилагано от пазарните оператори 
съгласно член 9;
в) са отворени също и за производство 
на капацитет с емисии 550 грама 
CO2/kWh или повече, за да се даде 
възможност за справедлив преход;
г) не позволяват на доставчиците на 
капацитет, които се включват в 
стратегическия резерв, да се върнат 
на пазара.

Or. en

Изменение 1030
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 
системи е свързана.

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 
системи е свързана, с Агенцията, 
както и с всички заинтересовани 
страни, включително с 
организациите на потребителите.
Преди да представи за обществена 
консултация дадено предложение за 
механизъм за осигуряване на 
капацитет, националният 
регулаторен орган оценява 
въздействието на механизма за 
осигуряване на капацитет върху 
цените на енергията, по-специално 
върху цените на енергията за 
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битовите потребители. Оценката на 
въздействието се публикува.

Or. en

Изменение 1031
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 
системи е свързана.

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 
системи е свързана, по-специално 
относно увеличаването на 
регионалното участие и 
трансграничната търговия при 
пазарни условия.

Or. en

Изменение 1032
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 
системи е свързана.

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне с всички 
заинтересовани страни, включително 
с организациите на потребителите, и
със съседните държави членки, с чиито 
електроенергийни системи е свързана.
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Or. en

Изменение 1033
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните 
държави членки, с чиито 
електроенергийни системи е свързана.

2. Решението на дадена държава 
членка да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет се основава 
на оценка на адекватността,
осъществена от засегнатата 
държава членка в съответствие с 
методиката за адекватност на ЕС, 
разработена от ЕМОПС за 
електроенергия.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, които са крайните субекти, отговарящи за сигурността на 
доставките на електроенергия, наблюдават адекватността на ресурсите на своята 
територия и извършват собствени оценки и проучвания за адекватност, въз основа на 
които решават дали да въведат механизъм за осигуряване на капацитет в своята 
система. Необходими са общи правила и методики на ЕС за оценка на адекватността 
на производството.

Изменение 1034
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм поне със съседните държави 
членки, с чиито електроенергийни 

2. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя се 
консултира относно предложения 
механизъм с всички заинтересовани 
страни, включително със съседните 
държави членки, с чиито 
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системи е свързана. електроенергийни системи е свързана.

Or. en

Изменение 1035
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат 
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната 
търговия. Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не трябва да 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

заличава се

Or. en

Изменение 1036
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат 
ненужни смущения на пазара и да
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат ненужни 
смущения на пазара, допълнителни 
смущения, които биха увеличили 
разходите за декарбонизация, не 
възпрепятстват целите, определени в 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници, не
ограничават трансграничната търговия, 
не са дискриминационни и са 
отворени за всички производствени 
технологии, междусистемни 
капацитети, ресурси за оптимизация 



AM\1133367BG.docx 163/211 PE609.625v01-00

BG

на потреблението, съхраняване и 
енергийна ефективност. Размерът на
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението. Механизмите 
за осигуряване на капацитет се 
разработват по възможно най-малко 
агресивния начин, разходите се 
разпределят справедливо и не 
създават ненужна тежест, особено 
за енергийно бедните потребители.
Доставчиците на производствен 
капацитет се подбират въз основа на 
прозрачни критерии, включително 
критерии за гъвкавост и минимални 
разходи за обществото.

Or. en

Изменение 1037
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат 
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат ненужни 
смущения на пазара и не ограничават 
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението. Когато при 
оценката на адекватността на 
европейските ресурси се установи 
опасение за адекватността на 
ресурсите, държавите членки 
прилагат механизми за осигуряване на 
капацитет. Механизмите за 
осигуряване на капацитет се 
прилагат за максимален срок от 
четири месеца.
На всеки четири години държавите 
членки оценяват механизма за 
осигуряване на капацитет, и по-
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специално:
а) равнището на подкрепа, получено 
от механизма за осигуряване на 
капацитет
б) обема на ангажирания в механизма 
капацитет
в) критериите за разработване на 
механизма, включително критерия за 
устойчивост.

Or. en

Обосновка

Ако не са добре разработени и временни по характер, механизмите за осигуряване на 
капацитет може да причинят големи смущения на пазара. Те не трябва да се 
използват като спасителен пояс за конвенционалния производствен капацитет.

Изменение 1038
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат 
ненужни смущения на пазара и да
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет са достъпни за всички 
технологии за производство, 
съхраняване и оптимизация на 
потреблението, включително за 
оператори в други държави членки, 
освен ако това не е технически 
невъзможно. Те не пораждат ненужни 
смущения на пазара и не ограничават 
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1039
Гунар Хьокмарк



AM\1133367BG.docx 165/211 PE609.625v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет са пазарно ориентирани и
не пораждат неоправдани смущения на 
пазара и не ограничават 
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава абсолютно необходимия, за 
да се отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1040
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет се разработват по начин, 
който не поражда ненужни смущения 
на пазара и не ограничава
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1041
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да 

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет се разработват по начин, 
който не поражда ненужни смущения 
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ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

на пазара и не ограничава
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме идеята принципите за разработване на механизмите за осигуряване на 
капацитет да включват и задължение за въвеждане на ясни правила и процедури за 
поетапното му премахване веднага след изчезването на причините за неговото 
въвеждане. Необходимо е също така да се определи ясен краен срок за хармонизиране 
на съществуващите механизми за осигуряване на капацитет с настоящото 
предложение, за да се избегнат разногласията между съществуващите и новите 
механизми за осигуряване на капацитет. Нова формулировка, която уточнява 
изискванията по отношение на разработването на механизми за осигуряване на 
капацитет, с цел да се ограничи въздействието им върху пазара.

Изменение 1042
Катержина Конечна, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет се разработват по начин, 
който не поражда ненужни смущения 
на пазара и не ограничава
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1043
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат 
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет се разработват по начин, 
който не поражда смущения на пазара 
и не ограничава трансграничната 
търговия. Размерът на ангажирания в 
механизма капацитет не превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

Or. en

Обосновка

Структурата на механизмите за осигуряване на капацитет следва да включва и 
задължение за въвеждане на ясни правила и процедури за поетапното им премахване 
веднага след изчезването на причините за тяхното въвеждане. Необходимо е също 
така да се определи ясен краен срок за хармонизиране на съществуващите механизми 
за осигуряване на капацитет с предложения регламент.

Изменение 1044
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат неоправдани
смущения на пазара и не ограничават
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1045
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не трябва да пораждат
ненужни смущения на пазара и да 
ограничават трансграничната търговия. 
Размерът на ангажирания в механизма 
капацитет не трябва да превишава 
необходимия, за да се отговори на 
опасението.

3. Механизмите за осигуряване на 
капацитет не пораждат смущения на 
пазара и не ограничават 
трансграничната търговия. Размерът на 
ангажирания в механизма капацитет не 
превишава необходимия, за да се 
отговори на опасението.

Or. en

Изменение 1046
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За децентрализираните ресурси 
и оптимизацията на потреблението 
трябва да има недискриминационен 
достъп до механизмите за 
осигуряване на капацитет и техните 
структурни предимства трябва да 
бъдат отразени във всеки механизъм.

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение е механизмът да е отворен за всички участници на 
пазара, включително през границите, и да включва критерии за гъвкавост, за да може 
ефективно да предоставя капацитет в кратък срок и с гъвкави обеми.

Изменение 1047
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При сертифицирането на 
капацитетите се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
свързаната с оптимизацията на 
потреблението гъвкавост и 
съхраняването на енергията, 
включително в продуктовите 
определения и изискванията за 
предварителна оценка.

Or. en

Изменение 1048
Свен Шулце, Херман Винклер, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет 
(т.е. генерираща мощност), за който 
окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. de

Обосновка

Местните енергийни ресурси намаляват зависимостта от износ.

Изменение 1049
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Ангелика Ниблер, Свен Шулце

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет 
(т.е. генерираща мощност), за който 
окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. de

Обосновка

Механизмите за осигуряване на капацитет гарантират сигурност на доставките. 
Поради това е напълно неразбираемо използването в този контекст на критерий, 
свързан с политиката в областта на климата. Определянето на подобна гранична 
стойност на CO2 води до огромни допълнителни разходи. Европейската търговия с 
емисии регламентира намаляването на емисиите на парникови газове.

Изменение 1050
Януш Корвин-Мике

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 

заличава се
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са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. pl

Изменение 1051
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Стандарт за емисиите от 550 грама отслабва ценовия сигнал на СТЕ на ЕС, който е 
основният инструмент на политиката за декарбонизация, и въвежда правила, които 
не са технологично неутрални. Стандартът за емисиите от 550 грама въвежда 
предпочитание за газови единици, което ще отслаби енергийната независимост на
ЕС.

Изменение 1052
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Януш Левандовски, Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1053
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се
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Or. en

Изменение 1054
Катержина Конечна, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1055
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 

заличава се
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на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1056
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет има за цел справяне с 
проблема с адекватността на производството и следва да се основава на 
технологично неутрален подход. Освен това следва да се установят ясни правила за 
поетапно премахване на механизмите за осигуряване на капацитет.

Изменение 1057
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Изменение 1058
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 

заличава се
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550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1059
Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Механизмите за осигуряване на капацитет следва да се разработват по технологично 
неутрален начин и да не дискриминират конкретни конвенционални електроцентрали. 
Това би било неефективно от икономическа гледна точка. Освен това целта на 
механизмите за осигуряване на капацитет е да се гарантира сигурността на 
доставките. С включването на критерии за опазване на климата в разработването на 
механизмите за осигуряване на капацитет ненужно се смесват две различни теми, 
като се има предвид, че намаляването на емисиите на CO2 вече е предмет на 
европейската схема за търговия с емисии (СТЕ).

Изменение 1060
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Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1061
Мартина Вернер, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра Кумпула-Натри, Йенс 
Гайер, Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се
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Or. en

Изменение 1062
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак, Николай Бареков

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

СТЕ на ЕС е основният инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове в 
рамките на политиката в областта на климата. Въвеждането на стандарта за 
емисиите в Регламента относно вътрешния пазар на електроенергия е неоправдано, 
тъй като се основава на член 194 от ДФЕС, който засяга единствено енергийната 
политика. По-специално дискриминационният стандарт за емисиите противоречи на 
член 194, параграф 2, който предоставя на държавите членки правото да определят 
своя енергиен микс. В сегашния си вид стандартът за емисиите би изключил от 
пазарите на капацитет съществен брой конвенционални енергийни източници.

Изменение 1063
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии 
са под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1064
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh.
Съществуващ производствен капацитет 
с емисии 650 грама CO2/kWh или 
повече не се ангажира в механизми за 
осигуряване на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.
Съществуващ производствен 
капацитет с емисии 600 грама 
CO2/kWh или повече не се ангажира в 
механизми за осигуряване на 
капацитет 10 години след влизането 
в сила на настоящия регламент.
Съществуващ производствен 
капацитет с емисии 550 грама 
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CO2/kWh или повече не се ангажира в
механизми за осигуряване на 
капацитет 15 години след влизането 
в сила на настоящия регламент.
Инсталациите, които изгарят 
отпадъчни газове, включително газове 
от доменни пещи, не подлежат на 
ограничението за емисиите на CO2 
предвид ефективността на 
възстановяването на енергия от 
отпадъчни газове и ползите за 
околната среда, както и факта, че 
високото съдържание на CO2 в 
отпадъчните газове се прехвърля от 
промишления процес, например 
процеса на производство на стомана 
(„собствен CO2“ съгласно Регламента 
относно мониторинга и 
докладването).
Коефициентът на емисиите на CO2 
на дадена инсталация за 
производство на електроенергия се 
основава на нетната ефективност 
при номинален капацитет съгласно 
условията по ISO.

Or. en

Изменение 1065
Катлен Ван Бремпт

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh за инсталации 
с номинален капацитет по-малък от 
200 MW и под 450 грама CO2/kWh за 
инсталации с по-голям капацитет. 
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след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Производствен капацитет с емисии 550 
грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване на 
капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.
Изчисляването на CO2/kWh в първата 
алинея се основава на нетната 
ефективност при номинален 
капацитет съгласно условията по 
ISO.

Or. en

Обосновка

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way..

Изменение 1066
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. 
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

4. Производствен капацитет се 
допуска за участие в механизъм за 
осигуряване на капацитет само ако:
а) от [Служба за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] общият обем 
на емисиите на парникови газове на 
киловатчас електроенергия, 
произведена в инсталацията, не 
надвишава 350 грама CO2-еквивалент; 
и
б) е в състояние да увеличава и 
намалява натоварването поне в 
порядъка на 5% от капацитета си на 
минута.
За да участват в механизма за
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осигуряване на капацитет, 
доставчиците на капацитет трябва 
да спазват стандартите на ЕС за 
качество на околната среда и най-
добрите налични техники (НДНТ).

Or. en

Обосновка

Предложените критерии за устойчивост пряко ще застрашат ангажиментите на 
ЕС в областта на климата, оставяйки отворена възможност за субсидиране на някои 
относително високоефективни производства на електроенергия от въглища (и 
евентуално лигнитни въглища) с оползотворяване на топлинната енергия (т.е. 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия) и/или 
електроцентрали, използващи комбинирано изгаряне на биомаса. От съществено 
значение е равнището да се фиксира на 350 грама CO2/kWh и да се гарантира, че това 
равнище намалява с течение на времето. Заплащането на капацитета следва да се 
гарантира само когато допринася за стабилността на системата, а гъвкавостта е 
основен начин да се гарантира това.

Изменение 1067
Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са
под 550 грама CO2/kWh.
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Държавите членки, които 
прилагат механизми за осигуряване на 
капацитет, може да ограничат 
трансграничното участие на 
производствен капацитет с емисии 
под 550 грама CO2/kWh.

Or. en
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Изменение 1068
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh.
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет се 
допуска за участие в механизъм за 
осигуряване на капацитет само ако 
неговите емисии са под 350 грама 
CO2/kWh. От участващите 
електроцентрали се изисква да 
спазват европейските стандарти за 
качество на въздуха, включително 
справочните документи за най-добри 
налични техники съгласно Директива 
2010/75/ЕС относно емисиите от 
промишлеността. Ядреното 
производство е допустимо само ако 
всички разходи за обработка на 
отпадъците, извеждане от 
експлоатация и отговорност се 
поемат изцяло от оператора.

Or. en

Изменение 1069
Вернер Ланген

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет (т.е. 
генерираща мощност), за който 
окончателното решение за инвестиране 
е било взето след [да се въведе от 
Службата за публикации: влизането в 
сила], се допуска за участие в 
механизъм за осигуряване на капацитет 
само ако неговите емисии са под 
550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама 
CO2/kWh или повече не се ангажира в 

4. Производствен капацитет (т.е. 
генерираща мощност), за който 
окончателното решение за инвестиране 
е било взето след [да се въведе от 
Службата за публикации: влизането в 
сила], се допуска за участие в 
механизъм за осигуряване на капацитет 
само ако неговите емисии са под 
550 грама CO2/kWh.
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механизми за осигуряване на 
капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Ако прагът от 550 грама се прилага само за нови съоръжения, това би 
предотвратило голяма част от недостатъците, свързани с въвеждането на гранична 
стойност. Инвестициите от миналото не биха били обезценени и пазарите за 
капацитет биха останали управляеми, тъй като всички съществуващи съоръжения на 
пазара биха били на разположение на пазара за капацитет.

Изменение 1070
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Ако се 
използва комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия, 
при изчисляването на специфичните 
емисии трябва да се вземе предвид 
производството както на топлинна, 
така и на електрическа енергия.
Производствен капацитет с емисии 550 
грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване на 
капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1071
Патриция Тоя
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Освен това се 
дава приоритет на капацитета за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, съчетан със 
съхраняване на енергията.
Производствен капацитет с емисии 550 
грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване на 
капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За да се подкрепи декарбонизацията на сектора, следва да се даде приоритет на 
производството на енергия от възобновяеми източници, което подлежи на 
диспечерско управление. Това ще стимулира инвестициите в производството на 
енергия от възобновяеми източници, което подлежи на диспечерско управление, и ще 
доведе до съществена модернизация на производствените мощности.

Изменение 1072
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
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под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

под 550 грама CO2/kWh. Освен това 
следва да се даде приоритет на 
рентабилния капацитет за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, съчетан със 
съхраняване на енергията.
Производствен капацитет с емисии 550 
грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване на 
капацитет 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1073
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Ако се 
използва комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия, 
при изчисляването на специфичните 
емисии трябва да се вземе предвид 
производството както на 
електрическа, така и на топлинна 
енергия. Производствен капацитет с 
емисии 550 грама CO2/kWh или повече 
не се ангажира в механизми за 
осигуряване на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 1074
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за 
участие в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh.
Производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет се 
допуска за участие в механизъм за 
осигуряване на капацитет само ако 
неговите емисии са под 350 грама 
CO2/kWh и ако е в състояние да 
увеличава и намалява натоварването 
поне в порядъка на 5% от капацитета 
си на минута.

Or. en

Обосновка

Механизмите за осигуряване на капацитет включват критерии за гъвкавост, за да 
могат ефективно да предоставят капацитет в кратък срок и с гъвкави обеми.

Изменение 1075
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh.
Производствен капацитет с емисии 

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh, изчислени въз 
основа на номиналните данните (по
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550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

фирмената табелка).

Or. en

Изменение 1076
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 2 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент или 5 години за централи, 
които са част от стратегически 
резерви.

Or. en

Обосновка

Поетапното извеждане от експлоатация на най-замърсяващите централи е от 
съществено значение за постигането на европейските цели за емисиите, поради 
което срокът за въвеждане на стандарта за емисиите за съществуващия 
производствен капацитет следва да се съкрати, като се предвиди петгодишно 
изключение за централите, които са част от стратегически резерви, тъй като това 
е механизъм с много по-малък изкривяващ ефект.

Изменение 1077
Лудек Нидермайер
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет, различен от стратегически 
резерв, само ако неговите емисии са под 
550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет, различни 
от стратегически резерви, 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1078
Хена Виркунен

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет, различен от стратегически 
резерви, само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.
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Or. en

Обосновка

Стратегическите резерви са извън пазара и оперират на него само при изключителни 
обстоятелства. Тези резерви рядко се привеждат в действие, а емисиите, които ще 
причинят, са незначителни. Стратегическите резерви се използват, за да се 
гарантира успешен клиринг на пазара за ден напред.

Изменение 1079
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 550 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

4. Производствен капацитет, за 
който окончателното решение за 
инвестиране е било взето след [да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила], се допуска за участие 
в механизъм за осигуряване на 
капацитет само ако неговите емисии са 
под 600 грама CO2/kWh. Производствен 
капацитет с емисии 600 грама CO2/kWh 
или повече не се ангажира в механизми 
за осигуряване на капацитет 10 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1080
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от предходния 
параграф, в държавите членки, в 
които през [2015 г.] повече от [20%] 
от електроенергията се произвежда 
от твърди изкопаеми горива, а БВП 
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на глава от населението по пазарни 
цени не надвишава 60% от средния 
БВП на глава от населението по 
пазарни цени на Европейския съюз1a, 
съществуващ производствен 
капацитет и нов производствен 
капацитет, окончателното 
инвестиционно решение за който е 
взето не по-късно от [една година] 
след [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила], имат 
право да участват в механизми за 
осигуряване на капацитет, ако 
емисиите им са над 550 грама 
CO2/kWh, при риск за сигурността на 
доставките в съответствие с 
оценката на националния 
компетентен орган.

В засегнатите държави членки 
производствен капацитет с емисии 
550 грама CO2/kWh или повече не се 
ангажира в механизми за осигуряване 
на капацитет [15 години] след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Пет години след [15 години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент] засегнатите държави 
членки могат да ангажират в 
механизми за осигуряване на 
капацитет производствен капацитет 
с емисии 550 грама CO2/kWh или 
повече, при продължаващ риск за 
сигурността на доставките в 
съответствие с оценката на 
националния компетентен орган.

_________________

1a Тези критерии следва да бъдат 
изпълнени от следните държави 
членки: България, Гърция, Естония, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Унгария, Чешка република.

Or. en



PE609.625v01-00 192/211 AM\1133367BG.docx

BG

Обосновка

Новият стандарт за емисиите на равнище под 550 грама CO2/kWh (СЕ 550) не 
отразява различното състояние на енергийния микс в рамките на ЕС и следователно 
следва да бъде изменен, за да се гарантира сигурността на доставките във всички 
държави членки. В определени държави членки механизмите за осигуряване на 
капацитета са необходими, за да се стимулират инвестициите в нов капацитет и да 
се поддържат действащите конвенционални активи.

Изменение 1081
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато дадена държава членка 
желае да въведе механизъм за 
осигуряване на капацитет, тя 
организира конкурентна тръжна 
процедура за доставчици на 
капацитет. Тази конкурентна 
тръжна процедура включва набор от 
ясни и прозрачни екологични 
критерии, за да се даде приоритет на 
най-устойчивите и енергийно 
ефективни източници на капацитет, 
включително оптимизацията на 
потреблението. Критериите за 
конкурентните тръжни процедури 
трябва да включват и критерии за 
гъвкавост. Допустимите мощности 
следва да са в състояние да 
увеличават и намаляват 
натоварването поне в порядъка на 5% 
от капацитета си на минута. За да 
бъдат допускани до участие в търга, 
доставчиците на капацитет трябва 
да спазват стандартите на ЕС за 
качество на околната среда, а 
техническите им характеристики да 
не надвишават по-строгите равнища 
на емисии, свързани с НДНТ, и по-
високия диапазон на свързаните с 
НДНТ равнища на енергийна 
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ефективност на всички съответни 
заключения за НДНТ, установени за 
участието на нови централи в 
механизмите за осигуряване на 
капацитет.

Or. en

Обосновка

Ако не са добре разработени и временни по характер, механизмите за осигуряване на 
капацитет може да причинят големи смущения на пазара. Те не трябва да се 
използват като спасителен пояс за конвенционалния производствен капацитет. От 
първостепенно значение е механизмът да е отворен за всички участници на пазара, 
включително през границите, и да включва критерии за гъвкавост, за да може 
ефективно да предоставя капацитет в кратък срок и с гъвкави обеми.

Изменение 1082
Каролина Пунсет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако това бъде счетено за 
необходимо въз основа на извършена 
оценка на въздействието, 
механизмите за осигуряване на 
капацитет включват критерии за 
гъвкавост в процеса на подбор на 
доставчиците на производствени 
мощности. Тези критерии целят да 
увеличат в максимална степен 
възможностите за увеличаване на 
капацитета и да сведат до минимум 
необходимото равнище на стабилно 
производство на електроцентралите, 
които се възползват от механизмите 
за осигуряване на капацитет.

Or. en

Обосновка

Включването на критерии за гъвкавост в процеса на подбор на доставчиците на 
капацитет ще гарантира, че помощта се предоставя предимно на най-ефективния 



PE609.625v01-00 194/211 AM\1133367BG.docx

BG

резервен капацитет. Критериите, свързани с постигането на максималното 
възможно увеличаване на наличния капацитет и намаляването на долната граница на 
гъвкавост на доставчиците на капацитет, ще допринесат за справянето с проблема 
със свръхкапацитета на негъвкавите енергийни източници.

Изменение 1083
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Производствен капацитет с 
емисии 550 грама CO2/kWh, 
окончателното инвестиционно 
решение за който е взето преди (да се 
въведе от Службата за публикации: 
влизането в сила), няма да бъде 
засегнат със задна дата.

Or. en

Изменение 1084
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Механизмите за осигуряване на 
капацитета заплащат приноса на 
всички ресурси по един и същ начин, 
включително оптимизацията на 
потреблението и агрегираните 
ресурси. Те установяват ясни 
разпоредби за недискриминационни 
продуктови определения и включват 
изисквания за предварителна оценка. 
Механизмите за осигуряване на 
капацитета отразяват 
структурното предимство, осигурено 
от разпределените ресурси и 
ресурсите за оптимизация на 
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потреблението.

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение е механизмът да е отворен за всички участници на 
пазара, включително през границите, и да включва критерии за гъвкавост, за да може 
ефективно да предоставя капацитет в кратък срок и с гъвкави обеми.

Изменение 1085
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Ако оценката за 
адекватността на производството за 
дадена държава членка, извършена в 
съответствие с принципите, 
установени в член 19, показва 
сериозни и трайни опасения за 
сигурността на доставките, 
държавата членка може да поиска 
временно освобождаване от 
прилагането на член 23, параграф 4 за 
съществуващ производствен 
капацитет.

Or. en

Изменение 1086
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Продуктите за осигуряване на 
капацитет следва да бъдат 
определяни с времеви хоризонт не 
повече от четири години. Срокът на 



PE609.625v01-00 196/211 AM\1133367BG.docx

BG

договорите, който се предоставя, 
следва да е еднакъв за всички ресурси.

Or. en

Изменение 1087
Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските 
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет.

заличава се

Or. en

Изменение 1088
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските 
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет.

заличава се

Or. en

Изменение 1089



AM\1133367BG.docx 197/211 PE609.625v01-00

BG

Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценката на
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет. Освен това 
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет на пазари с регулирани 
или пределни цени, в случай че не са 
постигнали своите цели за 
междусистемна свързаност или 
когато мрежовите кодекси и насоки 
не са напълно изпълнени и 
приложени.

Or. en

Обосновка

Механизмите за осигуряване на капацитет не следва да се въвеждат на пазари, които 
все още не са напълно отворени и които нямат капацитет за междусистемна 
свързаност.

Изменение 1090
Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет.

5. Когато държава членка желае 
да въведе механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя трябва да 
аргументира неговата съгласуваност 
с оценката на адекватността на 
европейските ресурси, особено що се 
отнася до обосновката, обхвата, 
началото и прекратяването, както и 
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многогодишното изпълнение.

Or. en

Изменение 1091
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценката на 
адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Изменение 1092
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не взема предвид принципа на субсидиарност. Макар че 
наблюдението и оценката на адекватността на ресурсите на европейско равнище са 
необходими и биха могли да се окажат полезни, оценката на адекватността на 
европейските ресурси следва само да допълва и подкрепя оценката на адекватността 
на националните ресурси.
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Изменение 1093
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Изменение 1094
Зджислав Краснодембски, Едвард Чесак

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Изменение 1095
Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 5. Когато при оценката на 



PE609.625v01-00 200/211 AM\1133367BG.docx

BG

адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. pl

Обосновка

Въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет следва да се основава главно 
на оценката на адекватността на националните ресурси.

Изменение 1096
Лоренцо Фонтана

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските 
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите,
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на капацитет.

5. Държавите членки може да
прилагат механизми за осигуряване на 
капацитет, ако те са в съответствие с 
Насоките на ЕК относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда и за енергетика за 
периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Изменение 1097
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, 
държавите членки не прилагат
механизми за осигуряване на капацитет.

5. Държавите членки отчитат 
резултата от оценката на 
адекватността на европейските ресурси, 
когато вземат решение за прилагане 
на механизми за осигуряване на 
капацитет.
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Or. en

Изменение 1098
Едуар Мартен, Перванш Берес

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите,
държавите членки не прилагат 
механизми за осигуряване на 
капацитет.

5. Когато държава членка желае 
да въведе механизъм за осигуряване на 
капацитет, тя трябва да покаже 
неговата съгласуваност с оценките на
адекватността на ресурсите, по-
специално по отношение на 
обосновката.

Or. fr

Изменение 1099
Роландас Паксас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато при оценката на 
адекватността на европейските ресурси 
не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

5. Когато при оценка на 
адекватността на националните
ресурси не се установи опасение за 
адекватността на ресурсите, държавите 
членки не прилагат механизми за 
осигуряване на капацитет.

Or. en

Изменение 1100
Катержина Конечна, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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5a. При разработването на 
механизми за осигуряване на 
капацитет държавите членки 
включват клауза за излизане –
разпоредба, която дава възможност 
за ефективно поетапно премахване на 
механизма за осигуряване на 
капацитет, в случай че при оценката 
за адекватността на ресурсите се 
докаже, че опасението за 
адекватността вече не съществува.

Or. en

Изменение 1101
Пилар дел Кастильо Вера, Франсеск Гамбус, Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки може да 
прилагат механизми за осигуряване на 
капацитет, ако не е постигнато 
достатъчно равнище на 
междусистемна свързаност и ако 
резултатите от оценката на 
адекватността на националните 
ресурси обосновават тяхното 
въвеждане.

Or. en

Изменение 1102
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Механизмът на осигуряване на 
капацитета се разработва по начин, 
който позволява ефективното му 



AM\1133367BG.docx 203/211 PE609.625v01-00

BG

поетапно премахване, след като 
опасението за адекватността е 
престанало да съществува. За тази 
цел механизмите за осигуряване на 
капацитет включват специална 
клауза за излизане.

Or. en

Изменение 1103
Лудек Нидермайер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Там, където се въвеждат, 
механизмите за осигуряване на 
капацитет трябва да са добре 
разработени: пазарно ориентирани, 
технологично неутрални, отворени за 
съществуващи и нови активи, както 
и за трансгранично участие.

Or. en

Изменение 1104
Дарио Тамбурано, Давид Борели

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При разработването на 
механизми за осигуряване на 
капацитет държавите членки вземат 
предвид екологичната цел за 
поетапно премахване на вредните за 
околната среда или за икономиката 
субсидии.

Or. en
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Изменение 1105
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а

При разработването на механизми за 
осигуряване на капацитет държавите 
членки включват клауза за излизане –
разпоредба, която дава възможност 
за ефективно поетапно премахване на 
механизма за осигуряване на 
капацитет, в случай че при оценката 
за адекватността на ресурсите се 
докаже, че опасението за 
адекватността вече не съществува.

Or. en

Изменение 1106
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се

Съществуващи механизми

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на 
капацитет към [да се въведе от 
Службата за публикации: влизането в 
сила на настоящия регламент], 
адаптират своите механизми, така 
че те да са в съответствие с членове 
18, 21 и 23 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1107
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 18а, 21 и 23 
от настоящия регламент. Без да се 
засяга незабавното прилагане на 
изискванията за ограничаване на 
емисиите и за гъвкавост, определени в 
член 23, до [две години след влизането 
в сила на настоящия регламент] 
държавите членки завършват 
прегледа на съществуващите 
механизми за осигуряване на 
капацитет и на свързаните с тях 
договорни или административни 
договорености, и ги привеждат в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. Те 
представят на Комисията подробен 
доклад за резултатите от прегледа и 
предприетите мерки.

Or. en

Обосновка

За да се създадат равни условия на конкуренция, съществуващите пазарни механизми 
за осигуряване на капацитет трябва да бъдат приведени в съответствие с общите 
разпоредби възможно най-скоро.

Изменение 1108
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент в срок от [две] 
години след влизането му в сила.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се определи ясен краен срок за привеждане на съществуващите 
механизми за осигуряване на капацитет в съответствие с предложения регламент.

Изменение 1109
Яромир Кохличек

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент в срок от [две] 
години след влизането му в сила.

Or. en

Обосновка

Съвсем целесъобразно е да се определи ясен краен срок за привеждане на 
съществуващите механизми за осигуряване на капацитет в съответствие с 
предложения регламент.
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Изменение 1110
Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент в срок от две 
години след влизането му в сила.

Or. en

Обосновка

В интерес на правната яснота е необходимо да се уточни срокът за постигане на 
съответствие на съществуващите механизми с предложените в регламента правила.

Изменение 1111
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент в срок от две 
години след влизането му в сила.

Or. en

Изменение 1112
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Адам Герек, Кристина Либацка

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент до 31 декември 
2030 г.

Or. pl

Обосновка

Целта на това предложение за изменение е да се спази принципът на оправданите 
очаквания, което ще изисква период на приспособяване, за да се позволи на държавите 
членки да приведат механизмите за осигуряване на капацитет в съответствие с 
произтичащите от регламента изисквания.

Изменение 1113
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент до 31 декември 
2030 г.

Or. en
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Изменение 1114
Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет 
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират своите 
механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент до 31 декември 
2030 г.

Or. en

Обосновка

Следва да се определи разумен преходен период за държавите членки, които към 
датата на влизане в сила на Регламента относно вътрешния пазар на електроенергия 
прилагат механизъм за осигуряване на капацитет.

Изменение 1115
Мартина Вернер, Флавио Дзанонато, Йепе Кофод, Карлуш Зориню, Миапетра 
Кумпула-Натри, Мирослав Похе, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Дан 
Ника, Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет
към [да се въведе от Службата за 
публикации: влизането в сила на 
настоящия регламент], адаптират 
своите механизми, така че те да са в 
съответствие с членове 18, 21 и 23 от 
настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи 
механизми за осигуряване на капацитет, 
адаптират своите механизми, така че те 
да са в съответствие с членове 18, 21 и 
23 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1116
Естер де Ланге, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24a

В срок от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент се 
създава консултативен съвет за 
разработване на пазара на 
електроенергия. Консултативният 
съвет се състои от експерти на 
високо равнище от държавите –
членки на ЕС, и компетентна и 

балансирана група експерти от 
енергийния сектор, включително 
доставчици на комунални услуги, 
инвеститори и доставчици на 
технологии, оператори на мрежи, 
групи за опазване на климата, 
представители на потребителите и 
представители на местните 
енергийни общности.

Консултативният съвет ще 
предоставя на Комисията експертен 
опит и специфични познания и по 
този начин ще съветва и ще 
подпомага Комисията при оценката 
на предизвикателствата, свързани с 
текущото разработване на 
енергийния пазар и с подготовката на 
съответните бъдещи инициативи в 
тази област на политиката. Това ще 
става чрез формулиране на 
становища, препоръки или доклади, 
когато е целесъобразно.

В срок от 24 месеца след създаването 
на консултативния съвет 
Европейската комисия следва да 
извлече заключения от обсъждането 
чрез съобщение, определящо 
стратегическите приоритети за 
европейски пазар на електроенергия, 
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който да е в състояние да 
стимулират инвестициите, 
необходими за осъществяването на 
устойчив, сигурен и достъпен 
енергиен преход.

Or. en
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