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▼B
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА
от 17 април 2013 година
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура
и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на
регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009
(текст от значение за ЕИП)

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват
1.
В настоящия регламент са установени указания за навременно
разработване и оперативна съвместимост на приоритетни коридори
и тематични области на трансевропейската енергийна инфраст
руктура, посочени в приложение I („приоритетни коридори и
тематични области на енергийната инфраструктура“).
2.

По-специално настоящият регламент:

a) засяга определянето на проекти от общ интерес, необходими за
реализацията на приоритетни коридори и тематични области,
попадащи в категориите на енергийната инфраструктура в
областта на електроенергетиката, газовия сектор, нефтения
сектор и преноса на въглероден двуокис, посочени от
приложение II („категории на енергийната инфраструктура“);
б) улеснява навременната реализация на проектите от общ интерес
чрез рационализиране, по-тясно координиране и ускоряване на
процесите на издаване на разрешения и чрез активизиране на
участието на обществеността;
в) съдържа правила и насоки за трансграничното разпределяне на
разходите и за стимулите за компенсиране на риска при проекти
от общ интерес;
г) определя условията, на които следва да отговарят проектите от
общ интерес, за да получават финансова помощ от страна на
Съюза.

Член 2
Определения
По смисъла на настоящия регламент и в допълнение към опред
еленията, предвидени в директиви 2009/28/ЕО, 2009/72/ЕО и
2009/73/ЕО и в регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и
(ЕО) № 715/2009, се прилагат следните определения:
1) „енергийна инфраструктура“ означава всякакво материално
оборудване или съоръжения, попадащи в категориите на енер
гийната инфраструктура, които са разположени в Съюза или
свързват Съюза с една или повече трети държави;
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2) „цялостно решение“ означава решението или множеството
решения, взети от компетентен орган или компетентни
органи на държава-членка, без в това да са включени съди
лищата или трибуналите, в което или които се определя дали
организаторът на даден проект следва да получи разрешение за
изграждане на енергийна инфраструктура с оглед на изпъл
нението на даден проект, без да се засяга което и да е
решение, взето в контекста на административна процедура за
обжалване;
3) „проект“ означава един или няколко електропровода, газо
провода, съоръжения, оборудване или инсталации, попадащи
в категориите на енергийната инфраструктура;
4) „проект от общ интерес“ означава проект, който е необходим
за реализацията на приоритетните коридори и тематични
области на енергийната инфраструктура, посочени от
приложение I, и който е включен в списъка на Съюза с
проекти от общ интерес, посочен в член 3;
5) „затруднения, свързани с енергийната инфраструктура“
означава ограничаване на физическите потоци в рамките на
енергийна система поради недостатъчен преносен капацитет,
което включва, наред с другото, липса на инфраструктура;
6) „организатор на проект“ означава:
a) ОПС, оператор на разпределителна система или друг вид
оператор или инвеститор, разработващ проект от общ
интерес; или
б) при наличието на няколко ОПС, оператори на разпред
елителни системи, инвеститори, или на всякакво възможно
тяхно групиране — юридическото лице по действащото
национално законодателство, което е определено с
договорно споразумение между тях и има правомощията
да поема юридически задължения и да носи финансова отго
ворност от името на страните в договорното споразумение;
7) „интелигентна електроенергийна мрежа“ означава електрое
нергийна мрежа, която може да интегрира по разхо
доефективен начин поведението и действията на всички потре
бители, свързани към нея — производители, потребители и
тези, които са едновременно производители и потребители —
за да се гарантира икономически ефективна и устойчива елек
троенергийна система с ниски загуби и високо качество,
сигурност на доставките и безопасност;
8) „строително-монтажни
работи“
означава
закупуването,
доставката и внедряването на компонентите, системите и
услугите, включително на софтуера, както и извършването на
свързани с проекта развойни, строителни и инсталационни
дейности, приемането на съоръженията и стартирането на
даден проект;
9) „проучвания“ означава дейностите, които са необходими, за да
се подготви изпълнението на проект, като например
проучвания за подготовка, осъществимост, оценка, изпитване
и утвърждаване, включително софтуер, както и всякакви
други мерки за техническа помощ, включително предварителни
действия за определяне и разработване на даден проект и
решенията относно неговото
финансиране, например
проучване на определените обекти и подготовка на финансовия
пакет;
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10) „национален регулаторен орган“ означава национален регу
латорен орган, определен в съответствие с член 35, параграф
1 от Директива 2009/72/ЕО или член 39, параграф 1 от
Директива 2009/73/ЕО;
11) „въвеждане в експлоатация“ означава процес на въвеждане в
експлоатация на проект след неговото изграждане.

ГЛАВА II
ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

Член 3
Списък на Съюза на проекти от общ интерес
1.
Настоящият регламент въвежда дванадесет регионални групи
(наричани по-нататък „групи“) съгласно определението в
приложение III, точка 1. Участниците във всяка група се
определят на базата на всеки приоритетен коридор и тематична
област и техния съответен географски обхват, както е определено
в приложение I. Правомощията за вземане на решения в рамките на
групите се предоставят на държавите-членки и на Комисията,
които, за тази цел, се посочват като органа за вземане на
решения в рамките на групите.
2.
Всяка група приема свой правилник, като взема предвид
разпоредбите, предвидени в приложение III.
3.
Органът за вземане на решения в рамките на всяка група
приема регионален списък на предложените проекти от общ
интерес, изготвен съгласно процеса, установен в приложение III,
точка 2, в зависимост от приноса на всеки от тези проекти за
реализация на приоритетните коридори и тематични области на
енергийната инфраструктура и съгласно съответствието на тези
проекти с критериите, посочени в член 4.
Когато дадена група изготвя своя регионален списък:
а) за всяко отделно предложение за проект от общ интерес е необ
ходимо одобрението на държавите-членки, с чиято територия е
свързан проектът; ако дадена държава-членка реши да не дава
своето одобрение, тя представя своята обосновка на съответната
група;
б) взема предвид становището на Комисията във връзка с осигуря
ването на управляем общ брой на проектите от общ интерес;
4.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в
съответствие с член 16, които определят списъка на Съюза на
проекти от общ интерес („списък на Съюза“), при спазване на
разпоредбите на член 172, втора алинея от ДФЕС. Списъкът на
Съюза е под формата на приложение към настоящия регламент.
При упражняване на правомощията си Комисията гарантира, че
списъкът на Съюза се изготвя на всеки две години въз основа на
регионалните списъци, приети от органите за вземане на решения
на групите съгласно посоченото в приложение III, точка 1,
подточка 2, като се следва процедурата, посочена в параграф 3
от настоящия член.
Първият списък на Съюза се приема до 30 септември 2013 г.

02013R0347 — BG — 26.04.2018 — 003.001 — 5
▼B
5.
При приемането на списъка на Съюза въз основа на регио
налните списъци Комисията:
а) гарантира, че са включени само тези проекти, които отговарят
на критериите, посочени в член 4;
б) гарантира междурегионалната последователност, като взема
предвид становището на Агенцията, както е посочено в
приложение III, точка 2, подточка 12;
в) взема предвид становищата на държавите-членки, както е
посочено в приложение III, точка 2, подточка 9; и
г) се стреми към управляем общ брой проекти от общ интерес в
списъка на Съюза.
6.
Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза
съгласно параграф 4 от настоящия член, се превръщат в съставна
част на съответните регионални инвестиционни планове съгласно
член 12 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и от Регламент (ЕО)
№ 715/2009, както и на съответните национални десетгодишни
планове за развитие на енергийните мрежи съгласно член 22 от
Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, а също и на
други съответни национални планове за инфраструктура, според
целесъобразността. На тези проекти се дава най-високият
възможен приоритет в рамките на тези планове.
Член 4
Критерии за проектите от общ интерес
1.
Проектите от общ интерес отговарят на следните общи
критерии:
а) проектът трябва да е необходим за поне един от приоритетните
коридори и тематични области на енергийната инфраструктура;
б) потенциалните общи ползи от проекта, оценени съгласно съот
ветните специфични критерии в параграф 2, трябва да
надвишават разходите за него, включително в дългосрочен
план; и
в) проектът отговаря на някой от следните критерии:
i) трябва да засяга поне две държави-членки чрез пряко
пресичане на границата на две или повече държави-членки;
ii) е разположен на територията на една държава-членка и има
значително трансгранично въздействието съгласно посо
ченото в приложение IV, точка 1;
iii) пресича границата на поне една държава-членка и държава
от Европейското икономическо пространство.
2.
Валидни са следните специфични критерии за проектите от
общ интерес, в зависимост от конкретната категория на енер
гийната инфраструктура, в която попада съответният проект:
а) за проектите за пренос и съхранение на електроенергия,
попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраст
руктура от приложение II, точка 1, букви а)—г), проектът има
значителен принос във връзка с поне един от следните
специфични критерии:
i) интеграция на пазара, постигана наред с другото чрез
премахване на изолацията на поне една държава-членка и
намаляване на затрудненията, свързани с енергийната
инфраструктура; конкуренция и гъвкавост на системата;
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ii) устойчиво развитие, постигано наред с другото чрез интег
рирането на възобновяеми енергийни източници към елек
троенергийната мрежа и преноса на електроенергия, гене
рирана от възобновяеми източници, до големи центрове на
потребление и обекти за съхранение на енергия;
iii) сигурност на доставките, постигана наред с другото чрез
оперативна съвместимост, подходящи връзки и сигурност и
надеждност в работата на системата;
б) за газовите проекти, попадащи в обхвата на категориите на енер
гийната инфраструктура от приложение II, точка 2, проектът има
значителен принос във връзка с поне един от следните
специфични критерии:
i) интеграция на пазара, постигана наред с другото чрез
премахване на изолацията на поне една държава-членка и
намаляване на затрудненията, свързани с енергийната
инфраструктура; оперативна съвместимост и гъвкавост на
системата;
ii) сигурност на доставките, постигана наред с другото чрез
подходящи връзки и диверсификация на източниците, доста
вящите партньори и маршрутите;
iii) конкуренция, постигана наред с другото чрез диверси
фикация на източниците, доставящите партньори и
маршрутите;
iv) устойчиво развитие, наред с другото чрез намаляване на
емисиите, подпомагане на непостоянното генериране на
възобновяема енергия и засилване на изграждането на възоб
новяеми източници на газ;
в) за проектите за интелигентни електроенергийни мрежи,
попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраст
руктура от приложение II, точка 1, буква д), проектът има
значителен принос във връзка с всички от следните специфични
критерии:
i) интегриране и ангажираност на ползвателите на мрежата по
отношение на новите технически изисквания във връзка с
доставките и потреблението им;
ii) ефективност и оперативна съвместимост на преноса и
разпределението на електричество при всекидневната
експлоатация на мрежата;
iii) сигурност на мрежата, управление на системата и качество
на подаваната електроенергия;
iv) оптимално планиране на бъдещи
инвестиции в електроенергийни мрежи;

разходоефективни

v) функциониране на пазара и услуги за потребителите;
vi) участие на потребителите в управлението на тяхното енер
гопотребление;
г) за проектите за транспортиране на нефт, попадащи в обхвата на
категориите на енергийната инфраструктура от приложение II,
точка 3, проектът има значителен принос във връзка с всички от
следните специфични критерии:
i) сигурност на доставките, чрез намаляване на зависимостта
от единствен източник или маршрут на доставка;
ii) ефективно и устойчиво развито използване на ресурсите
чрез смекчаване на екологичните рискове;
iii) оперативна съвместимост;
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д) за проектите за транспортиране на въглероден двуокис,
попадащи в обхвата на категориите на енергийната инфраст
руктура от приложение II, точка 4, проектът има значителен
принос във връзка с всички от следните специфични критерии:
i) предотвратяването на емисиите на въглероден двуокис, като
в същото време се поддържа сигурността на енергийните
доставки;
ii) подобряване на издръжливостта и сигурността на системите
за транспортиране на въглероден двуокис;
iii) ефективното използване на ресурсите, чрез осигуряване на
възможност да бъдат свързани няколко източника на
въглероден двуокис и обекти за съхранение с обща инфраст
руктура и свеждане до минимум на екологичното нато
варване и рискове.
3.
По отношение на проектите, попадащи в категориите на енер
гийната инфраструктура от приложение II, точки 1—3, съот
ветствието с критериите по настоящия член се оценява на база на
показателите, посочени в приложение IV, точки 2—5.
4.
За да се улесни оценяването на всички проекти, които биха
могли да бъдат допустими като проекти от общ интерес и които
могат да бъдат включени в регионален списък, всяка група оценява
приноса на всеки от проектите за реализацията на един и същ
приоритетен коридор или тематична област по прозрачен и
обективен начин. Всяка група определя своя метод за оценяване
въз основа на обобщения принос към критериите, посочени в
параграф 2; тази оценка води до класиране на проектите за
вътрешно ползване на групата. Нито регионалният списък, нито
списъкът на Съюза съдържат някакво класиране, нито пък класи
рането се използва за следващи цели, освен както е описано в
приложение III, точка 2, подточка 14.
При оценката на проекти всяка група освен това обръща надлежно
внимание на:
а) въпроса доколко всеки от предложените проекти е спешно
необходим за постигане на целите на Съюза по енергийната
политика съответно за интеграция на пазара, постигана наред с
другото чрез премахване на изолацията на поне една държавачленка и конкуренция, устойчиво развитие и сигурност на енер
гийните доставки;
б) броя на обхванатите от всеки проект страни при гарантиране на равни
възможности за проекти, включващи периферни държави-членки;
в) приноса на всеки проект към териториалното сближаване; и
г) това, доколко проектът допълва другите предложени проекти.
За проектите „интелигентни мрежи“, попадащи в категорията на
енергийната инфраструктура от приложение II, точка 1, буква д),
класирането се провежда за тези проекти, които обхващат същите
две държави-членки, и се обръща надлежно внимание и на броя на
потребителите, обхванати от проекта, тяхното годишно енергопот
ребление и дела на енергията, генерирана на база на ресурси, елек
троенергията от които не подлежи на диспечерско управление и
които се намират в района на тези потребители.
Член 5
Изпълнение и наблюдение
1.
Организаторите на проекти изготвят план за изпълнение за
проектите от общ интерес и график за:
а) провеждането на технико-икономически и проектни проучвания;
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б) одобрение от националния регулаторен орган или от друг
съответен орган;
в) изграждане и пускане в експлоатация;
г) график за получаване на разрешения съгласно член 10, параграф
4, буква б).
2.
ОПС, операторите на разпределителни системи и други
оператори си сътрудничат един с друг с цел улесняване на разра
ботването на проектите от общ интерес в даден район.
3.
Агенцията и съответните групи наблюдават постигнатия
напредък при реализацията на проектите от общ интерес и ако е
необходимо, правят препоръки с оглед улесняването на изпъл
нението на проекти от общ интерес. Групите могат да изискват
да им бъде предоставена допълнителна информация съгласно
параграфи 4, 5 и 6, да свикват срещи със съответните страни и
да приканват Комисията да проверява подадената на място
информация.
4.
До 31 март от всяка година след годината на включване на
проект от общ интерес в списъка но Съюза съгласно член 3 орга
низаторите на проекти подават годишен доклад както следва: за
всеки проект, попадащ в категориите от приложение II, точки 1 и
2 — до компетентния орган, посочен в член 8, и или до Агенцията,
или за всеки проект, попадащ в категориите от приложение II,
точки 3 и 4 — до съответната група. В този доклад се дава
подробна информация относно:
а) постигнатия напредък в разработването, изграждането и
пускането в експлоатация на проекта, по-специално с данни
относно процедурите по издаване на разрешения и за
обществено обсъждане;
б) в съответните случаи — данни за закъснения спрямо плана за
изпълнение на проекта, причините за тези закъснения и данни за
други срещнати трудности;
в) когато е уместно, ревизиран план за преодоляване на закъс
ненията.
5.
В рамките на три месеца след получаването на годишните
доклади, посочени в параграф 4 от настоящия член, Агенцията
подава в групите консолидиран доклад за проектите от общ
интерес, попадащи в категориите от приложение II, точки 1 и 2,
в който да е направена оценка на постигнатия напредък и — ако
това е необходимо — да са отправени препоръки за начини за
преодоляване на закъсненията и срещнатите трудности. Консоли
дираният доклад също така оценява, в съответствие с член 6,
параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 713/2009, последователното
прилагане на плановете за развитие на енергийните мрежи в Съюза
по отношение на приоритетните коридори и тематични области на
енергийната инфраструктура.
6.
Ежегодно компетентните органи по член 8 са длъжни да
докладват на съответстващата група за напредъка и ако случаят е
такъв, за закъсненията в изпълнението на проектите от общ
интерес, намиращи се на тяхната съответна територия, по
отношение на процесите на издаване на разрешения, както и за
причините за такива закъснения.
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7.
Ако пускането в експлоатация на проект от общ интерес
закъснее спрямо плана за изпълнение, освен ако закъснението не
се дължи на първостепенни причини извън контрола на органи
затора на проекта:
а) доколкото мерките, посочени в член 22, параграф 7, буква a), б)
или в) от директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО са приложими
съгласно съответното национално право, националните регу
латорни органи следят за осъществяването на инвестицията;
б) ако мерките на националните регулаторни органи съгласно
буква a) не са приложими, организаторът на проекта избира
трета страна, която да финансира или изгради целия проект
или част от него. Организаторът на проекти извършва това
преди закъснението по отношение на датата за пускане в
експлоатация в плана за изпълнение да надхвърли две години;
в) ако не е избрана трета страна в съответствие с буква б),
държавата-членка или когато държавата-членка е предвидила
това, националният регулаторен орган може, в рамките на два
месеца от изтичане на срока, посочен в буква б), да определи
трета страна, която да финансира или изгради проекта, и орга
низаторът на проекти я приема;
г) ако закъснението по отношение на датата за пускане в
експлоатация в плана за изпълнение превиши две години и два
месеца, Комисията, при наличие на съгласие и пълно сътрудни
чество от страна на съответните държави-членки, може да
отправи покана за предложения, открита за участие на всяка
трета страна, която има възможност да стане организатор на
проекти, за реализация на проекта в съответствие с договорен
времеви график;
д) когато се прилага буква в) или г), системният оператор, в чийто
район се намира инвестиционният проект, осигурява на изпъл
няващите проекта оператори или инвеститори цялата необ
ходима информация за реализация на инвестиционния проект,
свързва новите съоръжения към преносната мрежа и по
принцип полага всички усилия за улесняване на реализацията
на инвестиционния проект и за постигането на сигурна,
надеждна и ефикасна експлоатация и поддръжка на проекта от
общ интерес.
8.
Даден проект от общ интерес може да отпадне от списъка на
Съюза в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф
4, ако включването му в списъка се е основавало на невярна
информация, която е била определяща при това включване, или
проектът не съответства на правото на Съюза.
9.
Проекти, които вече не са в списъка на Съюза, губят всички
права и задължения, свързани със статута на проект от общ
интерес, произтичащи от настоящия регламент.
Въпреки това проект, който вече не е в списъка на Съюза, но за
който документацията по заявката е била приета за разглеждане от
компетентния орган, запазва правата и задълженията, произтичащи
от глава III, освен ако проектът вече не е в списъка по причините,
изложени в параграф 8.
10.
Посоченото в настоящия член не оказва въздействие върху
каквато и да е финансова помощ от Съюза, отпусната за всеки
проект от общ интерес преди решението за премахването му от
списъка на Съюза.
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Член 6
Европейски координатори
1.
Когато даден проект от общ интерес е изправен пред
значителни трудности за неговата реализация, Комисията, в
съгласие със съответните държави-членки, може да назначи евро
пейски координатор за период от максимум една година, който
период може да бъде подновен два пъти.
2.

Европейският координатор:

а) способства за изпълнението на проектите, за които той е
назначен за европейски координатор, както и за трансграничния
диалог между организаторите на проекта и всички заинтере
совани лица;
б) подпомага всички страни, когато е необходимо, при консул
тациите със съответните заинтересовани лица и при получа
ването на необходимите разрешения за проектите;
в) ако е целесъобразно, предоставя съвети на организаторите на
проекта относно финансирането му;
г) осигурява предоставянето на подходяща подкрепа и страте
гическо ръководство от обхванатите в проекта държави-членки
за подготовката и реализацията на проектите;
д) подава ежегодно, и ако е целесъобразно, при завършване на
мандата му, доклад до Комисията относно напредъка в изпъл
нението на проектите и относно всякакви евентуални трудности
и препятствия, които е вероятно чувствително да отложат датата
на влизане в експлоатация на проектите. Комисията предава
този доклад на Европейския парламент и на съответните групи.
3.
Европейският координатор се избира въз основа на неговия
опит по отношение на конкретните задачи, които му се възлагат за
съответните проекти.
4.
В решението за назначаване на европейски координатор се уточнява
неговото задание, с подробна информация за продължителността на
мандата му, конкретните задачи и съответните срокове, както и мето
диката, която да бъде следвана. Координационната дейност е пропор
ционална на сложността и прогнозните разходи за проектите.
5.
Държавите-членки, за които се отнася проектът (проектите),
сътрудничат напълно на европейския координатор при изпълнение
на неговите задачи, посочени в параграфи 2 и 4.
ГЛАВА III
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ И УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Член 7
„Приоритетен статут“ на проектите от общ интерес
1.
Приемането на списък на проектите в Съюза е определящо, за
целите на всички решения, издавани в хода на процеса на издаване
на разрешения, за необходимостта от тези проекти от гледна точка
на енергийната политика, без да се засягат точното местопо
ложение, маршрутът или технологията на проекта.
2.
С цел осигуряване на ефективна административна обработка
на документацията по заявката във връзка с проектите от общ
интерес, организаторите на проекти и всички съответни власти
осигуряват най-бързото юридически възможно третиране на тази
документация.
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3.
Когато такъв статут съществува по националното право, на
проектите от общ интерес се дава статут на възможно най-висока
национална значимост и те се третират като такива при процесите
на издаване на разрешения — и ако националното право го
предвижда, при пространственото планиране — включително по
отношение на оценките за въздействието върху околната среда,
по начина по който такова третиране е предвидено в действащата
национална нормативна уредба по отношение на съответния вид
енергийна инфраструктура.
4.
До 16 август 2013 г. Комисията публикува незадължителни
указания, които да подпомагат държавите-членки при определянето
на адекватни законодателни и незаконодателни мерки за рациона
лизиране на процедурите за оценка на въздействието върху
околната среда и за осигуряване на съгласуваност в прилагането
на изискваните от правото на Съюза за проекти от общ интерес
процедури за оценка на въздействието върху околната среда.
5.
Държавите-членки оценяват, при надлежно отчитане на
указанията, посочени в параграф 4, кои мерки са възможни за
рационализирането на процедурите за оценка на въздействието
върху околната среда и за осигуряването на съгласуваност в прила
гането им и информират Комисията за резултата.
6.
В рамките на девет месеца от датата на издаване на
указанията, посочени в параграф 4, държавите-членки предприемат
незаконодателни мерки, които са установили съгласно параграф 5.
7.
В рамките на 24 месеца от датата на издаване на указанията,
посочени в параграф 4, държавите-членки приемат законодателните
мерки, които са установили съгласно параграф 5. Тези мерки не
засягат задълженията, произтичащи от правото на Съюза.
8.
Във връзка с въздействията върху околната среда, споменати в
член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО и член 4, параграф 7 от
Директива 2000/60/ЕО, проектите от общ интерес се считат за
проекти от обществен интерес от гледна точка на енергийната
политика, и би могло да се считат за проекти от „първостепенен
обществен интерес“, ако са изпълнени всички условия, предвидени
в тези директиви.
Ако съгласно Директива 92/43/ЕИО се изисква становище на
Комисията, Комисията и компетентният орган по член 9 от
настоящия регламент осигурят вземане на решение относно
„първостепенния обществен интерес“ във връзка с даден проект в
рамките на срока по член 10, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8
Организация на процеса на издаване на разрешения
1.
До 16 ноември 2013 г. всяка държава-членка определя един
национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването
и координирането на процеса на издаване на разрешения за
проекти от общ интерес.
2.
Отговорността на компетентния орган, посочен в параграф 1,
и/или задачите, свързани с него, могат да бъдат делегирани на или
изпълнявани от друг орган за проект от общ интерес или
определена категория проекти от общ интерес, при условие че:
а) компетентният орган уведоми Комисията за това делегиране и
информацията бъде публикувана от компетентния орган или от
организатора на проекта на страницата в интернет, посочена в
член 9, параграф 7;

02013R0347 — BG — 26.04.2018 — 003.001 — 12
▼B
б) само един орган е отговорен за определен проект от общ
интерес, представлява единственото звено за контакт за органи
затора на проекта в процеса, водещ до цялостното решение за
даден проект от общ интерес, и координира подаването на
всички съответни документи и информация.
Компетентният орган може да запази отговорността да определя
срокове, без да се засягат сроковете, определени в съответствие с
член 10.
3.
Без да се засягат съответните изисквания в правото на Съюза
и международното право, компетентният орган предприема
действия, за улесняване на издаването на цялостно решение.
Цялостното решение се издава в рамките на срока, посочен в
член 10, параграфи 1 и 2, и в съответствие с една от следните
схеми:
а) интегрирана схема: цялостното решение се издава от компет
ентния орган и е единственото правно обвързващо решение,
произтичащо от нормативно изискваната процедура за
издаване на разрешения. В случаите, при които и други
власти имат отношение към проекта, те могат в съответствие с
националното право да дадат като принос за процедурата свое
становище, което се взема под внимание от компетентния орган;
б) координирана схема: цялостното решение обхваща няколко
отделни правно обвързващи решения, издавани от няколко
съответни органа, които са координирани от компетентния орган.
Компетентният орган може да определя работна група, в която са
представени всички съответни органи с цел да се изготви график за
издаване на разрешения в съответствие с член 10, параграф 4, буква
б) и да се наблюдава и координира неговото изпълнение. Компет
ентният орган, като се консултира с другите съответни органи,
където е приложимо в съответствие с националното право, и без
да се засягат сроковете, определени в съответствие с член 10, уста
новява за всеки отделен случай разумен срок, в който се издават
индивидуалните решения. Компетентният орган може да приеме
отделно решение от името на друг съответен национален орган, в
случай че решението на този друг орган не бъде издадено в рамките
на определения срок и ако закъснението не може да бъде адекватно
оправдано; или, когато това е предвидено в националното право и
доколкото това е съвместимо с правото на Съюза, компетентният
орган може да счита, че друг съответен национален орган е дал
своето одобрение или отказ за проекта, ако решението на органа
не е представено в рамките на срока. Когато това е предвидено в
националното право, компетентният орган може да не зачете
отделно решение на друг съответен национален орган, ако счете
че решението не е достатъчно обосновано от гледна точка на обус
лавящите го данни, представени от съответния национален орган;
при това компетентният орган осигурява спазване на съответните
изисквания по международното право и законодателството на
Съюза и надлежно да обоснове своето решение;
в) съвместна схема: цялостното решение се координира от компет
ентния орган. Компетентният орган, като се консултира с другите
съответни органи, където е приложимо в съответствие с нацио
налното право, и без да се засягат сроковете, определени в съот
ветствие с член 10, установява за всеки отделен случай разумен
срок, в който се издават индивидуалните решения. Той следи за
спазването на сроковете от страна на съответните органи.
В случай че индивидуалното решение на съответния орган може да не
бъде издадено в рамките на определения срок, въпросният орган
незабавно уведомява компетентния орган и обосновава причините за
закъснението. Впоследствие компетентният орган нулира срока, в който
следва да бъде издадено това отделно решение, като същевременно
продължава да зачита срокове, определени в съответствие с член 10.
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Като се отчитат националните особености в планирането и
процесите на издаване на разрешения, държавите-членки могат да
избират между трите схеми, посочени в първа алинея, буква а), б)
или в), за улесняване и координиране на своите процедури и да
изберат да приложат най-ефективната схема. Когато държавачленка избере съвместната схема, тя уведомява Комисията за
мотивите си за това. Комисията извършва оценка на ефективността
на схемите в доклада, посочен в член 17.
4.
Държавите-членки могат да прилагат различни схеми, както е
посочено в параграф 3, за проекти от общ интерес на сушата и в
морето.
5.
Ако във връзка с даден проект от общ интерес е необходимо
вземането на решения в две или повече държави-членки, съот
ветните компетентни органи предприемат необходимите стъпки за
ефективно и ефикасно сътрудничество и координация помежду им,
включително по отношение на разпоредбите, споменати в член 10,
параграф 4. Държавите-членки се стремят да създават общи
процедури, особено по отношение на оценката на въздействието
върху околната среда.

Член 9
Прозрачност и участие на обществеността
1.
До 16 май 2014 г. държавите-членки или компетентният
орган, където е приложимо – в сътрудничество с други съответни
органи, публикува наръчник за процедурите по процеса на
издаване на разрешения за проекти от общ интерес. Наръчникът
се актуализира при необходимост и да е на разположение на
обществеността. В наръчника като минимум се включва инфор
мацията, посочена в приложение VI, точка 1. Ръководството не е
правно обвързващо, но може да се отнася до или да цитира
съответни законови разпоредби.
2.
Без да се засягат изискванията съгласно Конвенцията от
Орхус и Конвенцията от Еспо, и съгласно съответното правото
на Съюза, всички страни, участващи в процеса на издаване на
разрешения спазват принципите за участие на обществеността,
уредени в приложение VI, точка 3.
3.
Организаторът на проекти, в рамките на ориентировъчен
период от три месеца от началото на процеса на издаване на
разрешения съгласно член 10, параграф 1, буква а), изготвя и
представя на компетентния орган концепция за участието на
обществеността, следвайки процеса, очертан в ръководството,
посочено в параграф 1 и указанията, посочени в приложение VI.
Компетентният орган в срок от три месеца иска изменения, или
одобрява концепцията за участие на обществеността; по този
начин компетентният орган взема под внимание всяка форма на
участие на обществеността и консултации с нея, проведена преди
началото на процеса по издаване на разрешения, до степента, в
която това участие на обществеността и консултациите са
изпълнили изискванията на настоящия член.
В случай че организаторът на проекти възнамерява да направи
съществени промени на одобрена концепция, той информира за
тях компетентния орган. В този случай компетентният орган
може да поиска изменения.
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4.
Преди подаването на окончателната и пълна документация за
заявка по член 10, параграф 1, буква а) до компетентния орган, се
провежда поне едно обществено обсъждане от организатора на
проекта или, в случаите, при които изискването в националното
право е такова — от компетентния орган. Това не засяга
обществено обсъждане, което се провежда след подаване на
искането за разрешение за осъществяване в съответствие с член
6, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС. При общественото
обсъждане заинтересованите лица по приложение VI, точка 3,
буква а) биват информирани за проекта още на ранен стадий от
неговото разработване и спомагат да се определи най-подходящото
разположение или маршрут, като съответните въпроси се
разглеждат в документацията по заявката. Минимално допустимите
изисквания за провеждането на обществените обсъждания са
посочени в приложение VI, точка 5.
Организаторът на проекта изготвя доклад с обобщени резултати от
дейностите във връзка с участието на обществеността преди
подаването на документацията за заявката, включително от тези
дейности, които са проведени преди началото на процеса по
издаване на разрешения. Организаторът на проекта подава
доклада заедно с документацията за заявката на компетентния
орган. Тези резултати се отчитат надлежно в цялостното решение.
5.
За проекти, пресичащи границата на две или повече държавичленки, обществените обсъждания по параграф 4 във всяка от съот
ветните държави членки се провеждат в срок не по-късно от два
месеца след началната дата на първото обществено обсъждане.
6.
За проекти, които е вероятно да имат значителни отрицателни
трансгранични въздействия в една или повече съседни държавичленки, в които са в сила разпоредбите от член 7 от Директива
2011/92/ЕС и от Конвенцията от Еспоо, съответната информация се
предоставя на компетентните органи на съседните държави-членки.
Компетентният орган на съседните държави-членки посочва,
където е приложимо в процеса по уведомление, дали той или
някой друг съответен орган желае да участва в съответните
процедури на общественото обсъждане.
7.
Организаторът на проекта или в случаите, при които изиск
ването в националното право е такова — компетентният орган
създава и редовно актуализира страницата в интернет, предназ
начена за публикуване на съответна информация за проекта от
общ интерес, който трябва да има връзка към интернет страницата
на Комисията и който съответства на изискванията, посочени в
приложение VI, точка 6. За информацията, която е чувствителна
от търговска гледна точка, се спазва поверителност.
Организаторите на проекта също така публикуват съответна
информация и в други подходящи информационни средства, до
които обществеността има достъп.
Член 10
Времетраене
1.

и

изпълнение на процеса
разрешение

на

издаване

на

Процесът на издаване на разрешение включва две процедури:

а) Процедура преди подаването на заявка, включваща периода от
началото на процеса на издаване на разрешение до приемането
от компетентния орган на подадената документация по заявката,
която се извършва в рамките на ориентировъчен период от две
години.
Тази процедура включва подготовката на всички доклади за
околната среда да бъде изготвена от организаторите на проекта.
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С цел да се отбележи началото на процеса на издаване на
разрешение, организаторите на проекта писмено да уведомяват
за проекта компетентния орган на съответните държави-членки
и прилагат достатъчно подробно общо описание на проекта. Не
по-късно от три месеца след получаването на уведомлението,
компетентният орган, включително от името на други
съответни органи, го признава или — ако счете, че проектът
не е достатъчно обмислен за започването на процес на
издаване на разрешение — отхвърля уведомлението с отказ, в
писмена форма. В случай на отхвърляне компетентният орган
обосновава своето решение, включително от името на други
съответни органи. Датата на подписване на признаването на
уведомлението от компетентния орган ще се счита за начална
дата на процеса на издаване на разрешение. В случаите, при
които проектът засяга две или повече държави-членки, за
начална дата на процеса на издаване на разрешение ще се
счита датата, на която последното уведомление е прието от
компетентен орган.
б) Нормативно изискваната процедура за издаване на разрешение,
обхващаща периода от датата на приемането на подадената
документация по заявката до приемането на цялостното
решение, продължава не повече от една година и шест месеца.
Държавите-членки могат да определят по-ранна дата като краен
срок, ако счетат това за уместно.
2.
Общата продължителност на двете процедури, посочени в
параграф 1, не надхвърля период от три години и шест месеца.
Въпреки това, когато компетентният орган счете, че едната или
двете процедури на процеса по издаване на разрешения няма да
бъде завършена преди срока, както е посочено в параграф 1, той
може да реши, преди изтичането на сроковете и за всеки отделен
случай, да удължи единия или и двата срока най-много с девет
месеца общо за двете процедури.
В този случай компетентният орган уведомява съответната група и
ѝ представя мерките, които са предприети или предстои да бъдат
предприети за приключване на процеса по издаване на разрешения
във възможно най-кратък срок. Групата може да поиска от компет
ентния орган периодично да докладва за постигнатия напредък в
това отношение.
3.
В държави-членки, в които определянето на маршрут или
разположение, предприето единствено за конкретната цел на
планирания проект, включително планирането на конкретни
коридори за мрежова инфраструктура, не може да бъде включено
в процеса, водещ до цялостно решение, съответното решение се
взема в рамките на отделен период от шест месеца, считано от
датата на подаване на окончателните и пълни документи на заяв
лението от страна на организатора.
В този случай периодът на удължението, посочен в параграф 2, се
намалява на шест месеца, включително за процедурата, посочена в
настоящия параграф.
4.
Процедурата преди подаването за заявка обхваща следните
стъпки:
а) при потвърждение за получаване на уведомлението по параграф
1, буква а) компетентният орган определя, в тясно сътрудни
чество с другите заинтересовани органи, и по целесъобразност
въз основа на предложение от организатора на проекта, обхвата
на материалите и степента на подробност на информацията,
които се подават от организатора на проекта, като част от доку
ментацията по заявката, за да може да поиска цялостно решение.
Като база за определяне на необходимите материали и
информация служи контролният списък, споменат в приложение
VI, точка 1, буква д);
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б) компетентният орган изготвя, в тясно сътрудничество с органи
затора на проекта и останалите съответни органи и вземайки под
внимание резултатите от дейностите, извършени съгласно буква
а), подробен график за процеса по издаване на разрешения в
съответствие с указанията, посочени в приложение VI, точка 2;

По отношение на проектите, които пресичат границата между
две и повече държави-членки, компетентните органи на обхва
натите държави-членки подготвят съвместен график, с който да
се стремят да съгласуват своите времеви планове;

в) при получаване на проекта на документация по заявката компет
ентният орган, ако е необходимо, включително от името на
други заинтересовани органи, отправя към организатора на
проекта допълнителни искания за представяне на липсваща
информация, които могат да се отнасят само до въпроси, уста
новени по буква а). В рамките на три месеца от представянето
на липсващата информация компетентният орган приема
писмено заявката за разглеждане. Искания за допълнителна
информация могат да бъдат отправяни, само ако са обосновани
от възникването на нови обстоятелства.

5.
Организаторът на проекта осигурява пълнота и адекватно
качество на документацията по заявката и да поиска становището
на компетентния орган възможно най-рано по време на проце
дурата преди подаването на заявка. Организаторът на проекта
изцяло сътрудничи на компетентния орган във връзка със спаз
ването на сроковете и на подробния график, определен в
параграф 4, буква б).

6.
Сроковете, предвидени в настоящия член, не засягат задъл
женията, произтичащи от международното право и правото на
Съюза, както и процедурите по административно обжалване и
средствата за правна защита пред съд или трибунал.

ГЛАВА IV
РЕГУЛИРАНЕ

Член 11
Анализ на разходите и ползите за цялата енергийна система
1.
До 16 ноември 2013 г. Европейската мрежа на операторите на
преносни системи (ЕМОПС) за електроенергия и ЕМОПС за газ
публикуват и подават до държавите-членки, Комисията и
Агенцията своите съответни методики за хармонизиран и
обхващащ цялата енергийна система анализ (включително с моде
лиране на мрежите и пазара) на разходите и ползите в рамките на
Съюза за проектите от общ интерес, попадащи в категориите,
посочени в приложение II, точка 1, букви а)—г) и точка 2. Посо
чените методики се прилагат за изготвянето на всеки следващ
десетгодишен план за развитие на мрежата от страна на ЕМОПС
за електроенергия или ЕМОПС за газ, съгласно член 8 от Регламент
(ЕО) № 714/2009 и член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009. Мето
диките се изготвят в съответствие с принципите, установени в
приложение V и съответстват на правилата и показателите,
посочени в приложение IV.
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Преди подаването на съответните им методики, ЕМОПС за елек
троенергия и ЕМОПС за газ провеждат обстоен процес на
консултации поне с организации, които представляват всички заин
тересовани страни, и ако се счете за целесъобразно — със самите
заинтересовани страни, каквито са националните регулаторни
органи и други национални органи.

2.
В рамките на три месеца от деня на получаване на методиките
Агенцията представя на държавите-членки и на Комисията
становище относно методиките и го публикува.

3.
От своя страна Комисията дава, а държавите-членки могат да
дадат становище относно методиките в рамките на три месеца от
получаването на становището на Агенцията. Становищата се
подават до ЕМОПС за електроенергия или до ЕМОПС за газ.

4.
В рамките на три месеца от датата на получаване на
последното становище, получено съгласно параграф 3, ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ съответно адаптират своите
методики, като вземат надлежно предвид становищата на
държавите-членки, становището на Комисията и становището на
Агенцията и ги представят на Комисията за одобрение.

5.
В рамките на две седмици след одобрението от Комисията,
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват съот
ветните методики на своите страници в интернет. При поискване
те предават на Комисията и Агенцията съответните набори от
входни данни, дефинирани в приложение V, точка 1, и други
съответни данни за мрежите, потокоразпределението и пазарни
данни, с достатъчна степен на точност, при спазване на изиск
ванията на съответното национално право и споразумения за пове
рителност. Данните следва да са валидни към датата, на която са
поискани. Комисията и Агенцията са длъжни да осигуряват пове
рителност при използването на получените данни както в рамките
на своите дейности, така също и при дейностите на всяка страна,
изпълняваща за тях аналитична работа с използване на тези данни.

6.
Методиките периодично се актуализират и подобряват в съот
ветствие с параграфи 1—5. Агенцията, по собствена инициатива
или при надлежно мотивирано искане от националните регу
латорни органи или заинтересовани лица и след провеждането на
официална консултация с организациите, представляващи всички
заинтересовани лица, както и с Комисията, може да изисква, с
надлежна обосновка и времеви графици, провеждането на такива
актуализации и подобрения. Агенцията публикува исканията от
националните регулаторни органи или заинтересованите лица и
всички релевантни документи, които не са чувствителни от
търговска гледна точка, водещи до искане от страна на
Агенцията за актуализация или подобрение.

7.
До 16 май 2015 г. националните регулаторни органи, които си
сътрудничат в рамките на Агенцията, определят и правят публично
достъпен набор от индикатори и съответните референтни стойности
за сравнение на единичните инвестиционни разходи за съпоставими
проекти от категориите инфраструктура, включени в приложение
II, точки 1 и 2. Тези референтни стойности могат да бъдат
използвани от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ за
анализ на разходите и ползите, извършвани за поредните десет
годишни планове за развитие на мрежите.
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8.
До 31 декември 2016 г. ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС
за газ съвместно подават в Комисията и Агенцията съгласуван и
интерактивен пазарен и мрежови модел както за инфраструктурата
на електроенергетиката и газовия сектор, така и за инсталациите за
съхраняване на газ и за втечнен природен газ, включващ приори
тетните коридори и тематични области и изготвен в съответствие с
принципите, установени в приложение V. След като този модел
бъде одобрен от Комисията съгласно процедурата по параграфи
2—4, той се включва в методиките.

Член 12
Осигуряване на възможност за инвестиции с трансгранични
въздействия
1.
Ефективно направените инвестиционни разходи, с изключение
на разходите за поддръжка, свързани с проект от общ интерес,
попадащ в категориите от приложение II, точка 1, букви а), б) и
г) и точка 2, се поемат от съответните ОПС или от организаторите
на проекта на енергопреносната инфраструктура на държавитечленки, на които проектът осигурява нетно положително
въздействие, и доколкото не се покриват от такси за претоварване
или други такси, се заплащат от ползвателите на мрежата
посредством тарифите за достъп до мрежата в същите държавичленки.
2.
За проект от общ интерес, попадащ в категориите, определени
в приложение II, точка 1, букви а), б) и г) и точка 2, параграф 1 се
прилага само ако най-малко един организатор на проект поиска от
съответните национални органи да приложат този член за всички
части на разходите по проекта. За проект от общ интерес, попадащ
в категориите, определени в приложение II, точка 2, параграф 1 се
прилага само ако вече е извършена оценка на търсенето на пазара и
тя показва, че не се очаква ефективно направените инвестиционни
разходи да бъдат покрити от тарифите.
В случаите, когато един проект има няколко организатори на
проекти, съответните национални регулаторни органи изискват
всички организатори на проекти незабавно да подадат заедно
инвестиционното искане в съответствие с параграф 3.
3.
В случай на проект от общ интерес, за който се прилага
параграф 1, организаторите редовно информират всички заинтере
совани национални регулаторни органи най-малко веднъж годишно
и до пускането в експлоатация на проекта относно напредъка на
проекта и определянето на съответните разходи и въздействия.
Веднага след като такъв проект достигне достатъчна степен на
зрялост, организаторите на проекта, след консултации с ОПС от
държавите-членки, на които проектът осигурява значително поло
жително нетно въздействие, подават инвестиционно искане. Това
инвестиционно искане включва искане за трансгранично разпред
еление на разходите и се изпраща на всички заинтересовани
национални регулаторни органи, съпроводено от следната доку
ментация:
а) анализ на разходите и ползите за конкретния проект, съставен
въз основа на методиката, изготвена съгласно член 11, и
отчитащ ползите извън границите на съответната държавачленка;
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б) бизнес план за оценка на финансовата жизнеспособност на
проекта, включващ избрания вариант за финансиране, и в
случай на проект от общ интерес, попадащ в категориите от
приложение II, точка 2, резултатите от изпробване на
реакцията на пазара; и
в) ако организаторите на проекта се споразумеят, обосновано пред
ложение за трансгранично разпределение на разходите.
Ако даден проект се организира от няколко на брой организатори
на проекти, те подават своето инвестиционно искане съвместно.
За проектите, включени в първия списък на проекти в Съюза, орга
низаторите на проекти подават своите инвестиционни искания до
31 октомври 2013 г.
При получаване на инвестиционно искане националните регу
латорни органи незабавно изпращат до Агенцията негово копие
за сведение.
Националните регулаторни органи и Агенцията спазват повери
телност по отношение на информацията, която е чувствителна от
търговска гледна точка.
4.
В рамките на шест месеца от датата, на която последното
инвестиционно искане е получено от съответния национален регу
латорен орган, националните регулаторни органи, след като
проведат консултация със съответните организатори на проекти,
вземат координирани решения относно разпределянето на инвести
ционните разходи за проекта, които ще бъдат поети от всеки
системен оператор, както и за включването на тези разходи в
тарифите. Националните регулаторни органи могат да решат да
разпределят само част от разходите или могат да решат да
разпределят разходи за пакет от няколко проекта от общ интерес.
При разпределянето на разходите националните регулаторни
органи вземат предвид действителните или прогнозните:
— такси за претоварване или други такси;
— приходи, произхождащи от компенсаторния механизъм между
операторите на преносни системи, създаден съгласно член 13 от
Регламент (ЕО) № 714/2009.
В решението за трансгранично разпределение на разходите се
вземат предвид икономическите, социалните и екологичните цени
и ползи от проектите в обхванатите държави-членки и възможната
нужда от финансова помощ.
При вземането на решение за трансгранично разпределение на
разходите съответните национални регулаторни органи, след
консултации със заинтересованите ОПС, се стремят към взаимно
споразумение въз основа, но не изключително, на информацията,
посочена в параграф 3, букви а) и б).
Ако проект от общ интерес смекчава странични отрицателни
въздействия, като например кръгови потоци, и такъв проект от
общ интерес се изпълнява в държавата-членка на произход на нега
тивното отрицателно въздействие, това смекчаване не се счита за
трансгранична полза и поради това не служи за основа на
разпределяне на разходите за ОПС от държавите-членки,
засегнати от тези странични отрицателни въздействия.
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5.
При определянето или одобряването на тарифи съгласно член
37, параграф 1, буква а) от Директива 2009/72/ЕО и член 41,
параграф 1, буква а) от Директива 2009/73/ЕО, националните регу
латорни органи, въз основа на трансграничното разпределение на
разходите, посочено в параграф 4 от настоящия член, вземат под
внимание действителните разходи, поемани от ОПС или от друг
организатор на проект, произтичащи от инвестициите, доколкото
тези разходи съответстват на разходите, които би имал един
ефективно работещ оператор с подобна структура.
Регулаторните органи незабавно уведомят Агенцията за разпред
елението на разходите, като приложат към уведомлението цялата
информация във връзка с решението. По-специално в инфор
мацията се описват подробно основанията, послужили за база за
разпределяне на разходите между държавите-членки, като
например следните:
а) оценка на установените въздействия, включително по отношение
на мрежовите тарифи, за всяка от обхванатите държави-членки;
б) оценка на бизнес плана по параграф 3, буква б);
в) странични ползи за региона или целия Съюз, които проектът ще
породи;
г) резултата от консултацията със съответните организатори на
проекти.
Решението за разпределение на разходите се публикува.
6.
Ако съответните национални регулаторни органи не успеят да
постигнат съгласие относно инвестиционното искане в рамките на
шест месеца от датата на получаване на искането от последния
съответен национален регулаторен орган, те незабавно информират
Агенцията.
В такъв случай или ако бъде подадено съвместно искане от съот
ветните национални регулаторни органи, решението по инвестици
онното искане, включително относно трансграничното разпред
еление на разходите по параграф 3, както и относно начина на
отразяване на инвестиционните разходи в тарифите, се взема от
Агенцията в рамките на три месеца от датата, на която въпросът
е повдигнат пред Агенцията.
Преди да вземе такова решение, Агенцията се консултира със съот
ветните регулаторни органи и с организаторите на проектите. Посо
ченият във втората алинея тримесечен срок може да бъде удължен
с допълнителен период от два месеца, в случай че Агенцията
потърси допълнителна информация. Този допълнителен срок
започва да тече от деня след получаването на пълната информация.
Решението за разпределение на разходите се публикува. Прилагат
се членове 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 713/2009.
7.
Агенцията незабавно изпраща на Комисията копия на всички
решения за разпределение на разходите, съпроводени от цялата
съответна информация по отношение на всяко решение относно
разпределението на разходите. Тази информация може да бъде
представена в обобщен вид. Комисията спазва поверителност
относно информацията, чувствителна от търговска гледна точка.
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8.
Това решение за разпределение на разходите не препятства
прилагането от страна на ОПС и одобряването от страна на нацио
налните регулаторни органи на такси за достъп до мрежите
съгласно член 32 от Директива 2009/72/ЕО и Директива
2009/73/ЕО, член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 13 от
Регламент (ЕО) № 715/2009.
9.
Настоящият член не се прилага за проекти от общ интерес,
които са получили:
а) освобождаване от разпоредбите на членове 32, 33, 34, член 41,
параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО съгласно член 36
от Директива 2009/73/ЕО;
б) освобождаване от разпоредбите на член 16, параграф 6 от
Регламент (ЕО) № 714/2009 или освобождаване от разпоредбите
на член 32 и член 37, параграфи 6 и 10 от Директива 2009/72/ЕО
съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009;
в) освобождаване по
2003/55/ЕО (1); или

силата

на

член

22

от

Директива

г) освобождаване по силата на член 7 от Регламент (ЕО)
№ 1228/2003 (2).

Член 13
Стимули
1.
В случаите, при които даден организатор на проект поема поголеми рискове при разработването, изграждането, експлоатацията
или ремонтната дейност в рамките на проект от общ интерес,
попадащ в категориите от приложение II, точка 1, букви а), б) и
г) и точка 2, в сравнение с нормално поеманите рискове при
подобни инфраструктурни проекти, държавите-членки и нацио
налните регулаторни органи осигуряват предоставянето на
подходящи стимули за такъв проект в съответствие с член 37,
параграф 8 от Директива 2009/72/ЕО, член 41, параграф 8 от
Директива 2009/73/ЕО, член 14 от Регламент (ЕО) № 714/2009 и
член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.
Първа алинея не се прилага, в случай че проектът от общ интерес е
получил:
а) освобождаване от разпоредбите на членове 32, 33, 34 и член 41,
параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО съгласно член 36
от Директива 2009/73/ЕО; или
б) освобождаване от разпоредбите на член 16, параграф 6 от
Регламент (ЕО) № 714/2009 или освобождаване от разпоредбите
на член 32 и член 37, параграфи 6 и 10 от Директива 2009/72/ЕО
съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009; или
в) освобождаване по силата на член 22 от Директива 2003/55/ЕО;
или
г) освобождаване по силата на член 7 от Регламент (ЕО)
№ 1228/2003.
(1) Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
(ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57).
(2) Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета от
26 юни 2003 г. относно условията за достъп до мрежата за тран
сграничен обмен на електроенергия (ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 1).
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2.
В решението на националните регулаторни органи за пред
оставяне на стимулите, посочени в параграф 1 се вземат предвид
резултатите от анализа на разходите и ползите на база на мето
диката, изготвена съгласно член 11, и по-специално на породените
от проекта странични ползи за региона или за Съюза като цяло.
Националните регулаторни органи анализират също и специ
фичните рискове, поемани от организаторите на проекта, взетите
мерки за намаляване на риска и основанията за този рисков профил
от гледна точка на нетното положително въздействие на проекта,
сравнено с въздействието на по-нискорискова алтернатива. Отгова
рящите на условията за подобно стимулиране рискове включват поспециално рисковете при използване на нови преносни технологии,
както на сушата, така и в морето, рисковете във връзка с недос
татъчна възвръщаемост на разходите и рисковете при проектното
разработване.
3.
Предоставяните с решението стимули са съобразени със
специфичната природа на поетия риск и могат да включват наред
с другото:
а) правила за инвестиции с предвидено увеличено натоварване в
бъдещи периоди; или
б) правила за признаване на ефективно направените разходи преди
пускането на проекта в експлоатация; или
в) правила за осигуряване на допълнителна възвръщаемост на
капиталовложенията по проекта; или
г) всякаква друга мярка, която бъде счетена за необходима и
уместна.
4.
В срок до 31 юли 2013 г. всеки национален регулаторен орган
изпраща на Агенцията своята методика и критериите, използвани за
оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на
електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях
увеличени рискове, когато са налични.
5.
До 31 декември 2013 г., като се взема предвид информацията,
получена съгласно параграф 4 от настоящия член, Агенцията
спомага за споделянето на добри практики и прави препоръки
съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 713/2009 по
отношение на:
а) стимулите по параграф 1 въз основа на ориентировъчни пока
затели за най-добра практика от страна на националните регу
латорни органи;
б) обща методика за оценка на поети увеличени рискове при
инвестиции в инфраструктурни проекти за пренос на електрое
нергия и газ.
6.
В срок до 31 март 2014 г. всеки национален регулаторен
орган публикува своята методика и критериите, използвани за
оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за пренос на
електроенергия и газ, както и на поеманите във връзка с тях
увеличени рискове.
7.
В случай че мерките, посочени в параграфи 5 и 6, не са
достатъчни за гарантиране на навременно изпълнение на
проектите от общ интерес, Комисията може да публикува
указания относно стимулите по настоящия член.
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ГЛАВА V
ФИНАНСИРАНЕ

Член 14
Проекти, отговарящи на изискванията за финансова помощ от
Съюза
1.
Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от
приложение II, точки 1, 2 и 4, отговарят на изискванията за
финансово подпомагане от Съюза под формата на безвъзмездна
помощ за проучвания и на финансови инструменти.
2.
Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от
приложение II, точка 1, букви а)—г) и точка 2, с изключение на
проектите за помпено-акумулиращи водноелектрически централи,
отговарят на изискванията за финансово подпомагане от Съюза
под формата на безвъзмездна помощ за строително-монтажни
работи, при условие че съответстват на следните критерии:
а) анализът на разходите и ползите на конкретния проект съгласно
член 12, параграф 3, буква а) показва наличието на съществени
странични ползи във връзка със сигурността на енергийните
доставки, солидарността или новаторството;
б) за проекта има издадено решение за трансгранично разпред
еление на разходите съгласно член 12; или за проектите от
общ интерес, които попадат в категорията, установена в
приложение II, точка 1, буква в) и които поради това не
получават решение за трансгранично разпределение на
разходите, проектът има за цел трансгранично предоставяне на
услуги, въвеждане на технологична иновация и гарантиране на
сигурността на експлоатацията на трансграничната мрежа;
в) проектът не е стопански жизнеспособен — съгласно неговия
бизнес план и други оценки, изготвени по-специално от потен
циални инвеститори или кредитори или от национален регу
латорен орган. При оценката на стопанската жизнеспособност
на проекта се взема предвид и решението за стимулите и
неговата обосновка по член 13, параграф 2.
3.
Проектите от общ интерес, осъществявани съгласно проце
дурата, посочена в член 5, параграф 7, буква г), също така могат
да получават финансово подпомагане от Съюза под формата на
безвъзмездни помощи за строително-монтажни работи, ако
изпълняват критериите, определени в параграф 2 от настоящия член.
4.
Проектите от общ интерес, попадащи в категориите от
приложение II, точка 1, буква д) и точка 4 отговарят също и на
условията за финансово подпомагане от Съюза под формата на
безвъзмездна помощ за строително-монтажни работи, ако съот
ветните организатори на проекта могат ясно да покажат наличието
на значителни странични ползи от тези проекти и липсата на
стопанска жизнеспособност съгласно бизнес плана или друга
извършена оценка, по-специално от възможни инвеститори или
кредитори, или ако е приложимо, от национален регулаторен орган.
Член 15
Насоки

за

критериите за предоставяне
подпомагане от Съюза

на

финансово

Специфичните критерии, определени в член 4, параграф 2, и пара
метрите, определени в член 4, параграф 4, изпълняват също така
ролята на цели за установяването на критерии за предоставянето на
финансово подпомагане от Съюза в съответния регламент за
създаване на Механизъм за свързване на Европа.
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Член 16
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на
Комисията при условията, предвидени в настоящия член.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член
3, се предоставя на Комисията за период от четири години, считано
от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането
на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на този
период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо
съгласие за периоди с еднаква продължителност, освен ако Евро
пейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продъл
жаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки
период.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 3, може да
бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от
Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на
правомощията, посочено в същото решение. То поражда действие в
деня след публикуването на решението в Официален вестник на
Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То
не засяга действителността на вече действащите делегирани актове.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява
за това едновременно Европейския парламент и Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила един
ствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са пред
ставили възражения в срок от два месеца след уведомяването на
Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането
на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили
Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се
удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент
или на Съвета.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Доклади и оценка
Комисията публикува не по-късно от 2017 г. доклад за изпъл
нението на проектите от общ интерес и го представя на Евро
пейския парламент и Съвета. Този доклад съдържа оценка на:
а) постигнатия напредък при планирането, разработването, изграж
дането и пускането в експлоатация на проекти от общ интерес,
избрани съгласно член 3, и в съответните случаи – закъсненията
в изпълнението на проектите и други срещнати затруднения;
б) финансовите средства, ангажирани и вложени от Съюза по
проекти от общ интерес, в съпоставка с общата стойност на
финансираните проекти от общ интерес;
в) изменението на степента на свързаност между държавите-членки
в областта на електроенергетиката и газовия сектор, съответст
ващите изменения в енергийните цени, както и броя на случаите
на аварии в мрежовите системи, техните причини и съответната
цена за икономиката;
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г) по отношение на издаването на разрешения и участието на
обществеността:
i) средната и максималната обща продължителност на
процесите на издаване на разрешения за проекти от общ
интерес, включително продължителността на всяка стъпка
от процедурата преди подаване на заявка, в съпоставка с
предвидения времеви график за основите възлови моменти,
посочени в член 10, параграф 4;
ii) степента на противопоставяне срещу проектите от общ
интерес (по-специално броя на писмени възражения при
процесите на обществено обсъждане и броя на съдебните
производства);
iii) преглед на най-добрите и иновативни практики по
отношение на участието на заинтересованите страни и смек
чаването на въздействието върху околната среда по време на
процеса на издаване на разрешения и осъществяване на
проектите;
iv) ефективността на схемите, предвидени в член 8, параграф 3,
по отношение на съответствието със сроковете, определени
съгласно член 10;
д) регулирането и по-специално:
i) броя на проектите от общ интерес, за които има издадени
разрешения за трансгранично разпределение на разходите
по член 12;
ii) броя и вида на проектите от общ интерес, на които са пред
оставени специфични стимули по член 13;
е) ефективността на настоящия регламент за приноса към целите за
интеграцията на пазара до 2014 и 2015 г., за свързаните с
климата и енергетиката цели до 2020 г. и в по-дългосрочна
перспектива — за прехода към нисковъглеродна икономика до
2050 г.

Член 18
Информация и публичност
В срок от шест месеца след датата на приемане на първия списък
на Съюза Комисията създава информационна платформа за
прозрачност на инфраструктурата, която да е лесно достъпна за
широката общественост, включително чрез интернет. В тази
платформа се съдържа следната информация:
а) обща актуализирана информация, включително географски
данни, за всеки проект от общ интерес;
б) плана за изпълнение на всеки проект от общ интерес, както е
определено в член 5, параграф 1;
в) основните резултати от анализа на разходите и ползите,
направен въз основа на изготвената съгласно член 11 методика
за съответните проекти от общ интерес, но без да е включена
чувствителна от търговска гледна точка информация;
г) списъка на Съюза;
д) финансовите средства, предвидени и вложени от Съюза за всеки
проект от общ интерес.
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Член 19
Преходни разпоредби
Настоящият регламент не се отнася за отпускането, продължа
ването или изменението на финансовата помощ, предоставяна от
Комисията въз основа на покани за предложения за проекти,
отправени съгласно Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на
общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в
областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (1),
отнасящи се за проекти, включени в приложения I и III към
Решение № 1364/2006/ЕО или с оглед на целите, основаващи се
на съответните категории разходи за трансевропейски електро
преносни мрежи (TEN-E), както това е определено в Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (2).
Разпоредбите на глава III не се прилагат за проекти от общ интерес,
които са в процес на предоставяне на разрешение и за които орга
низаторът на проекта е внесъл документацията за заявка преди
16 ноември 2013 г.
Член 20
Изменения на Регламент (ЕО) № 713/2009
В Регламент (ЕО) № 713/2009 член 22, параграф 1 се заменя със
следното:
„1.
На Агенцията се заплащат такси за искане на решение за
освобождаване в съответствие с член 9, параграф 1 и за решения
относно трансгранично разпределяне на разходите, предоставяни
от Агенцията съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (*).
___________
(*) ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“

Член 21
Изменения на Регламент (ЕО) № 714/2009
Регламент (ЕО) № 714/2009 се изменя, както следва:
1) Член 8 се изменя, както следва:
а) в параграф 3 буква а) се заменя със следното:
„а) инструменти за съвместна експлоатация на мрежата с
оглед осигуряване на координация при експлоатация на
мрежата в нормални и извънредни условия, включително
обща скала за класификация на авариите и планове за
научноизследователска дейност. Тези инструменти
наред с другото посочват конкретно:
i) информацията, включително подходяща информация
един ден предварително, в рамките на деня и в
реално време, която да е полезна за подобряване на
оперативното координиране, както и оптимална
честота за събиране и споделяне на тази информация;
(1) ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
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ii) технологичната платформа за обмен на информация в
реално време и където е подходящо, технологичните
платформи за събирането, обработката и предаването
на другата информация, посочена в подточка i), както
и за прилагане на процедурите, с които би могло да
се засили оперативното координиране между опера
торите на преносни системи с оглед тази коор
динация да обхване целия Съюз;
iii) начина, по който операторите на преносни системи
предоставят оперативната информация на останалите
оператори на преносни системи или на всяка
структура, която е надлежно упълномощена да ги
подпомага за постигане на оперативно координиране,
и на Агенцията; и
iv) тези операторите на преносни системи определят
звено за контакт, което да отговаря на запитванията
относно такава информация от други оператори на
преносни системи или от всяка структура, която е
надлежно упълномощена съгласно посоченото в
подточка iii), или от Агенцията.
ЕМОПС за електроенергия изпраща приетите специ
фикации относно горепосочените подточки i)—iv) на
Агенцията и на Комисията до 16 май 2015 г.
В срок от 12 месеца от приемането на спецификациите
Агенцията издава становище, в което оценява дали те
допринасят достатъчно за насърчаването на трансгра
ничната търговия и за гарантирането на оптималното
управление, координираната експлоатация, ефективното
използване и стабилното техническо развитие на евро
пейската мрежа за пренос на електроенергия.“;
б) параграф 10, буква а) се заменя със следното:
„а) се основава на националните инвестиционни планове,
като се вземат предвид регионалните инвестиционни
планове, посочени в член 12, параграф 1, и ако е целе
съобразно, съюзните аспекти на планирането на мрежите
съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 347/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г.
относно указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура (*); той се подлага на анализ на
разходите и ползите, като се използва методологията,
установена съгласно определеното в член 11 от този
регламент;
___________
(*) ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“
2) Член 11 се заменя със следното:
„Член 11
Разходи
Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за електроенергия,
посочени в членове 4—12 от настоящия регламент и в член 11
от Регламент (ЕО) № 347/2013 се поемат от операторите на
преносни системи и се вземат предвид при изчисляване на
тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи един
ствено ако те са обосновани и пропорционални.“
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3) В член 18 се вмъква следният параграф:
„4а.
Комисията може да приеме насоки относно прилагането
на оперативната координация между операторите на преносни
системи на равнището на Съюза. Тези насоки са съгласувани с
посочените в член 6 от настоящия регламент мрежови кодекси и
се основават на тях, както и на приетите спецификации и стано
вището на Агенцията, посочени в член 8, параграф 3, буква а) от
настоящия регламент. При приемането на тези насоки
Комисията взема предвид различните оперативни изисквания
на регионално и национално равнище.
Тези насоки се приемат в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 23, параграф 3.“
4) В член 23 се вмъква следният параграф:
„3.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите
правила и принципи относно реда и условията за контрол от
страна на държавите-членки върху упражняването на изпълни
телните правомощия от страна на Комисията (*).
___________
(*) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.“.

Член 22
Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2009
Регламент (ЕО) № 715/2009 се изменя, както следва:
1) В член 8, параграф 10 буква а) се заменя със следното:
„а) се основава на националните инвестиционни планове, като
се вземат предвид регионалните инвестиционни планове,
посочени в член 12, параграф 1, и ако е целесъобразно,
съюзните аспекти на планирането на мрежите съгласно
определеното в Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания
за трансевропейската енергийна инфраструктура (*); той се
подлага на анализ на разходите и ползите, като се използва
методологията, установена съгласно определеното в член 11
от посочения регламент.
___________
(*) ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.“
2) Член 11 се заменя със следното:
„Член 11
Разходи
Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за електроенергия,
посочени в членове 4—12 от настоящия регламент и в член 11
от Регламент (ЕС) № 347/2013 се поемат от операторите на
преносни системи и се вземат предвид при изчисляване на
тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи един
ствено ако те са обосновани и пропорционални.“
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Член 23
Отмяна
Решение № 1364/2006/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г.
Настоящият регламент не води до възникването на никакви права
за проекти по приложения I и III към Решение № 1364/2006/ЕО.
Член 24
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юни 2013 г. с изключение на членове 14 и 15,
които се прилагат от датата на прилагане на съответния регламент
за създаване на Механизъм за свързване на Европа.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ И ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НА

Настоящият регламент се прилага за следните приоритетните коридори и
тематични области на трансевропейската енергийна инфраструктура:
1. ПРИОРИТЕТНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ
1)

Морска електроенергийна мрежа в северните морета (NSOG): развитие
на интегрирана морска електроенергийна мрежа и свързаните с нея
междусистемни връзки в Северно море, Ирландско море, Ламанша,
Балтийско море и съседните води, предназначена за пренос на елек
троенергия от инсталации на база възобновяеми енергийни източници,
разположени в морето, до центрове за потребление и съхранение,
както и за увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия.
Обхванати държави-членки: Белгия, Германия, Дания, Ирландия,
Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Швеция.

2)

Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Западна Европа
(NSI West Electricity): връзки между държавите-членки от региона и
със средиземноморския район, включително Иберийския полуостров,
по-специално за интегриране на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници и за укрепване на вътрешните електроенергийни
инфраструктури, за да се засили пазарната интеграция на региона.
Обхванати държави-членки: Австрия, Белгия, Германия, Ирландия,
Испания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното
кралство, Португалия, Франция.

3)

Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Централна
източна и Югоизточна Европа (NSI East Electricity): връзки и
вътрешни линии по направленията север-юг и изток-запад за доиз
граждане на вътрешния пазар и интегриране на електропроизводството
от възобновяеми енергийни източници.
Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция,
Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария,
Хърватия (1), Чешката република.

4)

План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на
енергетиката („BEMIP в областта на енергетиката“): връзки между
държавите-членки в района на Балтийско море и съответно
укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури, за да се
сложи край на изолацията на балтийските държави и за да се насърчи
пазарното интегриране, наред с другото чрез усилия за интегриране на
енергия от възобновяеми енергийни източници в региона.
Обхванати държави-членки: Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва,
Полша, Финландия, Швеция.
2. ПРИОРИТЕТНИ ГАЗОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ

5)

Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Западна Европа (NSI
West Gas): газова инфраструктура за транспортиране на газ от север на юг
в Западна Европа за допълнителна диверсификация на пътищата за доставка
и за увеличаване на способността за краткосрочно подаване на газ.
Обхванати държави-членки: Белгия, Германия, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното
кралство, Португалия, Франция.

6)

Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Централна източна и
Югоизточна Европа (NSI East Gas): газова инфраструктура за
регионални връзки между и в рамките на района на Балтийско море,
Адриатическо и Егейско море, източния средиземноморски басейн и
Черно море, по-специално за повишаване на диверсификацията и
сигурността на доставките на газ.
Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция (1),
Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария,
Хърватия, Чешката република.

(1) При условие на присъединяване на Хърватия и считано от датата на това присъе
диняване.
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7)

Южен газов коридор (SGC): инфраструктура за транспортиране на газ
от Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и източния
средиземноморски басейн до Съюза за повишаване на диверсифи
кацията на доставките на газ.
Обхванати държави-членки: Австрия, България, Германия, Гърция,
Италия, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария,
Франция, Хърватия (1), Чешката република.

8)

План за връзки между газопреносните мрежи на Балтийския енергиен
пазар (BEMIP Gas): газова инфраструктура за премахване на
изолацията на трите балтийски държави и Финландия, както и на
тяхната зависимост от един-единствен доставчик, за съответно
укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури и за
увеличаване на диверсификацията и сигурността на доставките в
района на Балтийско море.
Обхванати държави-членки: Германия, Дания, Естония, Латвия, Литва,
Полша, Финландия, Швеция.
3. ПРИОРИТЕТЕН НЕФТЕН КОРИДОР

9)

Връзки за доставка на нефт в Централна източна Европа (OSC):
оперативна съвместимост на нефтопроводната мрежа в Централна
източна Европа за повишаване сигурността на доставките и намаляване
на рисковете за околната среда.
Обхванати държави-членки: Австрия, Германия, Полша, Словакия,
Унгария, Хърватия (1), Чешка република.
4. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

10) Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи: възприемане на
технологии за интелигентни електроенергийни мрежи в целия Съюз с
цел ефективно интегриране на поведението и действията на всички
потребители, свързани към електроснабдителната мрежа, поспециално за генериране на големи количества електроенергия от
възобновяеми източници или децентрализирани енергийни източници
и реакция в елекропотреблението на консуматорите.
Обхванати държави-членки: всички.
11) Магистрални електропроводи: изграждане до 2020 г. на първоначални
магистрални електропроводи, с оглед на последващо изграждане на
система от магистрални електропроводи в целия Съюза, която е в
състояние:
а) да поеме постоянно нарастващо производство на допълнителна
вятърна електроенергия във и край Северно и Балтийско море и
увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми
източници в Източна и Южна Европа и Северна Африка;
б) да свърже тези нови центрове на производство с основните
мощности за акумулиране на енергия в северните страни и
Алпите и с големи центрове на електропотребление в Централна
Европа; както и
в) да се справи с все по-разнообразното и децентрализирано търсене и
все по-гъвкавото предлагане на електроенергия.
Обхванати държави-членки: всички.
12) Трансгранична мрежа за въглероден двуокис: разработване на инфраст
руктура за транспортиране на въглероден двуокис между държавитечленки и със съседни трети страни с оглед на внедряването на
улавянето и съхраняването на въглероден двуокис.
Обхванати държави-членки: всички.

(1) При условие на присъединяване на Хърватия и считано от датата на това присъе
диняване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
КАТЕГОРИИ ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА
Категориите на енергийната инфраструктура, които се разработват за
осъществяване на приоритетите за енергийната инфраструктура, изброени
в приложение I, са следните:
1) относно електроенергията:
а) въздушни електропроводи за високо напрежение, ако са проектирани
за напрежение 220 kV или по-високо и подземни и подводни кабели,
ако са проектирани за напрежение 150 kV или по-високо;
б) в частност относно магистралните електропроводи — всякакво
физическо оборудване, предназначено да позволява пренос на елек
троенергия при високи и свръхвисоки напрежения с оглед на
подаване на големи количества генерирана или акумулирана в една
или няколко държави-членки или трети държави електроенергия към
големи консуматори на електроенергия в една или няколко други
държави-членки;
в) съоръжения за съхранение на електроенергия, използвани за
натрупване на електроенергия за постоянно или временно в
надземна или подземна инфраструктура или геоложки обекти, при
условие, че те са директно свързани към електропроводи за високо
напрежение, проектирани за напрежение 110 kV или по-високо;
г) всякакво оборудване или инсталация, които са от основно значение за
безопасната, сигурна и ефективна работа на системите, определени в
букви от а) до в), включително системите за защита, следене и
управление за всички напрежения и подстанции;
д) всякакво оборудване или инсталация, както за напрежения на пренос,
така и за средно напрежение (разпределение), чиято цел е двупосочна
цифрова комуникация, реалновременна или близка до реалновре
менната, интерактивно и интелигентно следене и управление на
производството на електроенергия, преноса, разпределението и
потреблението в рамките на дадена електроенергийна мрежа с оглед
на разработването на мрежа, ефективно интегрираща поведението и
действията на всички свързани с нея мрежови потребители — произ
водители, консуматори на енергия и тези, които са и двете — за да се
гарантира икономически ефективна, устойчиво развита електрое
нергийна система с ниски загуби и високо качество и сигурност на
електроснабдяването и безопасността;
2) относно газа:
а) преносни газопроводи за транспортиране на природен газ и биогаз,
които са част от мрежа, съставена предимно от газопроводи с високо
налягане, с изключение на газопроводите с високо налягане,
използвани за разпределение в предходна част от мрежата или за
местно разпределение на природен газ;
б) подземни хранилища, свързани с горепосочените газопроводи с
високо налягане;
в) съоръжения за приемане, съхраняване и регазификация или пони
жаване на налягането на втечнен природен газ (ВПГ) или сгъстен
природен газ (СПГ);
г) всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за
безопасната, сигурна и ефективна работа на системата или за осигу
ряване на възможност за реверсивно подаване на газ, включително
компресорни станции;
3) относно нефта:
а) нефтопроводи, използвани за транспортиране на суров нефт;
б) помпени станции и нефтохранилища, необходими за експлоатацията
на нефтопроводи за суров нефт;
в) всички съоръжения или инсталации, които са от основно значение за
правилната работа на системата, включително системите за защита,
следене и управление, както и съоръженията за реверсивно подаване;
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4) относно въглеродния двуокис:
а) специално предвидени за целта газопроводи, различни от тези на
сборната газопроводна мрежа, използвани за транспортиране на
въглероден двуокис, получен вследствие на човешки дейности, от
повече от един източник, т.е. промишлени инсталации (включително
електроцентрали), които генерират въглероден двуокис чрез изгаряне
или други химични реакции, включващи изкопаеми и неизкопаеми
въглеродосъдържащи съединения, с цел постоянно геоложко съхра
няване на въглероден двуокис в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (1);
б) съоръжения за втечняване и междинно съхраняване на въглероден
двуокис с оглед на последващото му транспортиране. Това не
включва инфраструктура в рамките на геоложка формация,
използвана за постоянно геоложко съхраняване на въглероден
двуокис съгласно Директива 2009/31/ЕО и съответните наземни
съоръжения и съоръжения за инжектиране.
в) всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за
правилната, сигурна и ефективна работа на въпросната система, вклю
чително системи за защита, следене и управление.

(1) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС
1. ПРАВИЛА ЗА ГРУПИ
1)

За електроенергийните проекти, попадащи в категориите, определени в
приложение II, точка 1, всяка група се състои от представители на
държавите-членки, националните регулаторни органи и ОПС, както и
Комисията, Агенцията и ЕМОПС за електроенергия.
За проектите в газовия сектор, попадащи в категориите, определени в
приложение II, точка 2, всяка група се състои от представители на
държавите-членки, националните регулаторни органи и ОПС, както и
Комисията, Агенцията и ЕМОПС за газ.
За проектите за транспортиране на нефт и въглероден двуокис, които
попадат в категориите, посочени в приложение II, точки 3 и 4, всяка
група се състои от представители на държавите-членки, организаторите
на проекта, имащи отношение към съответните приоритети, посочени в
приложение I, и Комисията.

2)

Органите за вземане на решения на групите може да се сливат. Всички
групи или органи за вземане на решения се срещат, когато е необ
ходимо, за да разискват въпроси, отнасящи се до всички групи;
такива въпроси може да са свързани с междурегионалната последова
телност или с броя предложени проекти, включени в проектите на
регионалните списъци, при които съществува опасност да се
превърнат в неуправляеми.

3)

Всяка група организира своята работа в съответствие с регионалните
усилия за сътрудничество съгласно член 6 от Директива 2009/72/ЕО,
член 7 от Директива 2009/73/ЕО, член 12 от Регламент (ЕО)
№ 714/2009 и член 12 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и други същест
вуващи структури за регионално сътрудничество.

4)

Всяка група поканва, според целесъобразността с оглед изпълнението
на съответния приоритет, определен в приложение I, организатори на
проект, потенциално отговарящ на изискванията за подбор като проект
от общ интерес, както и представители на националните адми
нистрации, на регулаторните органи, и ОПС от държави кандидатки
за членство в Съюза и потенциални държави кандидатки, държавите —
членки на Европейското икономическо пространство и на Евро
пейската асоциация за свободна търговия, представители на инсти
туциите и органите на Енергийната общност, държавите, обхванати
от Европейската политика за съседство, както и държави, с които
Съюзът е установил конкретно сътрудничеството в областта на енер
гетиката. Решението за отправяне на покана към представители на
трети държави се основава на консенсус.

5)

Всяка група провежда консултации с организациите, представляващи
съответните заинтересовани страни, и ако бъде счетено за целесъ
образно — директно със заинтересованите страни, включително с
производители, оператори на разпределителни системи, доставчици,
потребители и организации за опазване на околната среда. Групата
може да организира изслушвания или консултации, когато това е необ
ходимо за изпълнението на нейните задачи.

6)

Вътрешните правила, актуализираният списък на членуващите орга
низации, редовно актуализираната информация за напредъка на
работата, дневният ред на заседанията, както и окончателните
заключения и решения на всяка група се публикуват от Комисията
на информационната платформа, посочена в член 18.

7)

Комисията, Агенцията и групите се стремят към съгласуваност между
различните групи. За тази цел Комисията и Агенцията осигуряват,
когато е целесъобразно, обмен на информация относно всички
дейности, представляващи междурегионален интерес сред съответните
групи.
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Участието на националните регулаторни органи и Агенцията в групите
не застрашава изпълнението на техните цели и задължения съгласно
настоящия регламент или съгласно членове 36 и 37 от Директива
2009/72/ЕО и членове 40 и 41 от Директива 2009/73/ЕО или
съгласно Регламент (ЕО) № 713/2009.
2. ПРОЦЕС ЗА СЪСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ
1)

Организатори на проекти, потенциално отговарящи на изискванията за
подбор като проекти от общ интерес, за които целта е да придобият
статут на проекти от общ интерес, подават заявление за избиране като
проект от общ интерес до групата, което съдържа:
— оценка на своите проекти по отношение на приноса за осъщест
вяването на приоритетите, определени в приложение I,
— анализ на изпълнението на съответните критерии, дефинирани в
член 4,
— за проекти, постигнали достатъчна степен на зрелост, анализ на
разходите и ползите, изготвен конкретно за дадения проект в съот
ветствие с членове 21 и 22 и основаващ се на методиките, разра
ботени от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съгласно
член 11, и
— всяка друга информация, имаща отношение към оценката на
проекта.

2)

Всички получатели са длъжни да спазват поверителност на чувст
вителната от търговска гледна точка информация.

3)

След приемането на първия списък на Съюза за всички следващи
приети списъци на Съюза, предложените проекти за пренос и
съхранение на електроенергия, които попадат в категориите,
определени в приложение II, точка 1, букви а), б) и г), са част от
най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електроенерге
тиката, разработен от ЕМОПС за електроенергия съгласно член 8 от
Регламент (ЕО) № 714/2009.

4)

След приемането на първия списък на Съюза за всички следващи
приети списъци на Съюза, предложените проекти за пренос и
съхранение на електроенергия, които попадат в категориите,
определени в приложение II, точка 2, са част от най-новия наличен
десетгодишен план за развитие на електроенергетиката, разработен от
ЕМОПС за електроенергия съгласно член 8 от Регламент (ЕО)
№ 715/2009.

5)

Предложенията за проекти, внесени за включване в първия списък на
Съюза, които не са били оценени предварително в съответствие с член
8 от Регламент (ЕО) № 714/2009, се оценяват на равнището на Съюза
както следва:
— за проекти, попадащи в приложение II, точка 1, букви а), б) и г) от
ЕМОПС за електроенергия, в съответствие с методиката, прилагана
в последния десетгодишен план за развитие на мрежата,
— за проекти, попадащи в приложение II, точка 2, от ЕМОПС за газ
или от трета страна, последователно въз основа на обективна
методика.
До 16 януари 2014 г. Комисията публикува указания относно
критериите, които да се прилагат от ЕМОПС за електричество и
ЕМОПС за газ при разработването на съответните десетгодишни
планове за развитие на мрежата в съответствие с подточки 3 и 4 с
цел осигуряване на равно третиране и прозрачност на процеса.

6)

Предложените проекти за транспортиране на въглероден двуокис,
които попадат в категорията, определена в приложение II, точка 4,
се представят като част от план, разработен от поне две държавичленки, за развитие на трансгранична инфраструктура за транспор
тиране и съхраняване на въглероден двуокис, който план се
представя на Комисията от заинтересованите държави-членки или от
организациите, определени от тези държави-членки.
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7)

За проектите, които попадат в категориите, определени в приложение
II, точки 1 и 2, националните регулаторни органи и ако е необходимо
— Агенцията, проверяват, когато е възможно в контекста на регио
налното сътрудничество (член 6 от Директива 2009/72/ЕО, член 7 от
Директива 2009/73/ЕО), последователното прилагане на критериите/
методиката на анализа на разходите и ползите и оценяват трансгра
ничното им значение. Те представят оценката си на групата.

8)

По отношение на предложени проекти за транспортиране на нефт и
въглероден двуокис, попадащи в категориите съгласно приложение II,
точки 3 и 4, прилагането на критериите, установени в член 4, се
оценява от Комисията. За предложените проекти за въглероден
двуокис, попадащи в категорията съгласно приложение II, точка 4,
Комисията също така взема под внимание потенциала за бъдещо
разширение, при което да се включат допълнителни държави-членки.
Комисията представя оценката си на групата.

9)

Всяка държава-членка, за чиято територия предложен проект не се
отнася, но за която предложеният проект може да има потенциално
нетно положително въздействие или потенциален значителен ефект,
като например за околната среда или действието на енергийната
инфраструктура на територията ѝ, може да представи на групата стано
вището си, в което да определи ясно своя интерес.

10) Органът за вземане на решения на групата разглежда при поискване от
страна на държава-членка на групата, представените от държава-членка
в съответствие с член 3, параграф 3 обосновани причини, поради които
тя не одобрява проект от общ интерес, отнасящ се до нейната
територия.
11) Групата се среща, за да разгледа и класира предложените проекти, като
взема предвид оценката на регулаторните органи или оценката на
Комисията, когато става въпрос за проекти за транспортиране на
нефт и въглероден двуокис.
12) Изготвените от групите проекти за регионални списъци, които попадат
в категориите, посочени в приложение II, точки 1 и 2, както и всички
становища съгласно подточка 9, се предават на Агенцията шест месеца
преди датата на приемане на списъка за Съюза. Проектите за
регионални списъци и придружаващите ги становища се оценяват от
Агенцията в рамките на три месеца от датата на получаването им.
Агенцията представя становище относно проектите за регионални
списъци, преди всичко относно последователното прилагане на
критериите и на анализа на разходите и ползите във всички региони.
Становището на Агенцията се приема в съответствие с процедурата,
посочена в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 713/2009.
13) В рамките на един месец от датата на получаване на становището на
Агенцията, органът за вземане на решения на всяка група приема своя
окончателен регионален списък, като спазва разпоредбите, посочени в
член 3, параграф 3, като се основава на предложението на групата и
взема предвид становището на Агенцията и оценката на националните
регулаторни органи, представена в съответствие с подточка 7, или
оценката на Комисията, представена в съответствие с подточка 8,
когато става въпрос за проекти за транспортиране на нефт и
въглероден двуокис. Групата предава окончателните регионални
списъци на Комисията, заедно с всички становища съгласно
подточка 9.
14) Ако въз основа на получените регионални списъци и след вземане
предвид на становището на Агенцията общият брой на предложените
проекти от общ интерес превишава броя, който би могъл да бъде
управляван, Комисията разглежда възможността, след консултация с
всяка една от заинтересованите групи, да не включи в списъка на
Съюза проекти, които са класирани с най-нисък приоритет от съот
ветната група в съответствие с класацията, установена съгласно член
4, параграф 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРАВИЛА И ПОКАЗАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТЕРИИТЕ ЗА
ПРОЕКТИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС
1) Проект със значително трансгранично въздействие е проект на
територията на държава-членка, който отговаря на следните условия:
а) за пренос на електроенергия — ако проектът увеличава преносния
капацитет на мрежата или наличния капацитет за търговски потоци,
на границата на споменатата държава-членка с една или няколко
други държави-членки или в която и да е друга важна точка на
същия преносен коридор, като по този начин се увеличава
трансграничният преносен капацитет на мрежата с поне 500
мегавата в сравнение със ситуацията, при която проектът не бива
въведен в експлоатация;
б) за съхранение на електроенергия — ако проектът осигурява поне 225
мегавата инсталирана мощност и има капацитет за съхранение, който
позволява нетно годишно производство на електроенергия от 250
гигаватчаса/година;
в) за пренос на газ — ако проектът касае инвестициите в съоръжения
за реверсивно подаване или в изменение на газопреносния капацитет
през границата(ите) на съответните държави-членки с поне 10 % в
сравнение със ситуацията преди въвеждането на проекта в експло
атация;
г) за съхраняване на втечнен газ/сгъстен природен газ — ако целта на
проекта е пряко или непряко снабдяване на поне две държави-членки
или изпълнение на стандарта за инфраструктурата (правило N-1) на
регионално равнище, в съответствие с член 6, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на
Съвета (1);
д) за интелигентни електроенергийни мрежи — ако проектът е
разработен за оборудване и уредби за високо и средно напрежение,
проектирани за напрежение 10 kV или по-високо. Той включва
операторите на преносни и разпределителни системи от поне две
държави-членки, които обхващат най-малко 50 000 мрежови
потребители, генериращи или консумиращи електроенергия, или и
двете, при консумация от порядъка на най-малко 300 гигаватчаса/
година, от които поне 20 % са с произход от енергия от възобновяеми
източници, които имат променлив характер.
2) Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в прил
ожение II, точка 1, букви а)—г), критериите, изброени в член 4, се
оценяват, както следва:
а) Интеграцията на пазара, конкуренцията и гъвкавостта на системата се
оценяват в съответствие с анализа, направен в най-новия наличен в
целия Съюз десетгодишен план за развитие на електроенергийната
мрежа, по-специално чрез:
— изчисляване, при трансграничните проекти, на въздействието върху
преносния капацитет на мрежата в двете посоки на пренасяне,
измерен като мощност (в мегаватове), и техния принос за постигане
на минималния капацитет на междусистемните връзки от 10 % инст
алирана производствена мощност, или, при проекти със значително
трансгранично въздействие, въздействието върху преносния
капацитет на мрежата на границите между съответните държавичленки, между съответните държави-членки и трети държави или в
рамките на съответните държави-членки, както и въздействието
върху балансирането на товарите и енергоподаването и експлоат
ацията на мрежата в съответните държави-членки,
— оценка на въздействието, за анализирания район, както е
дефиниран в приложение V, точка 10, представена като разходи
за генериране и пренос за цялата енергийна система, и изменение
и изравняване на пазарните цени, предизвикано от проекта при
различни варианти на планиране, по-специално като се вземат
предвид промените, предизвикани в подреждането по крат
косрочни пределни разходи на централите.
(1) ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.
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б) Преносът на електроенергия от възобновяеми източници към големи
центрове на потребление и съхранение се измерва в съответствие с
анализа, направен в най-новия наличен десетгодишен план за
развитие на електроенергийната мрежа, по-специално чрез:
— за преноса на електроенергия, чрез оценяване на размера на гене
риращата мощност на основата на възобновяеми енергийни
източници (по видове технологии, в мегавати), които се присъе
диняват към мрежата и електроенергията им ще може да се
пренася благодарение на проекта, сравнен с размера на плани
раната сумарна генерираща мощност на основата на тези видове
възобновяеми енергийни източници в съответната държава-членка
през 2020 г. в съответствие с националните планове за действие в
областта на енергията от възобновяеми източници, както са
определени в член 4 от Директива 2009/28/ЕО,
— за съхранение на електроенергия, чрез сравняване на новия
капацитет, осигурен с проекта, със сумарния съществуващ
капацитет за същата технология на съхранение в анализирания
район, както е дефиниран в приложение V, точка 10.
в) Сигурността на доставките, оперативната съвместимост и надеждната
експлоатация на системата се оценяват в съответствие с анализа,
направен в най-новия наличен десетгодишен план за развитие на електрое
нергийната мрежа, по-специално чрез оценка на въздействието на проекта
върху загубата на прогнозни товари в анализирания район, както е
дефиниран в приложение V, точка 10, изразявайки оценката като адек
ватност на генерираните и пренасяните мощности за множество
характерни периоди на натоварване, при отчитане на очакваните
промени при определени от климата крайни метеорологични явления и
тяхното въздействие върху устойчивостта на инфраструктурата. Където е
целесъобразно, се оценява въздействието на проекта върху независимия и
надежден контрол на работата на системите и услугите.
3) Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в
приложение II, точка 2, критериите, изброени в член 4, се оценяват,
както следва:
а) Пазарната интеграция и оперативна съвместимост се измерва чрез
изчисляване на допълнителната стойност на проекта за интеграцията
на пазарните области и изравняването на цените, за общата гъвкавост
на системата, включваща капацитета за реверсивно подаване при
различни сценарии.
б) Конкуренцията се измерва на базата на диверсификацията, вклю
чително улесняването на достъпа до местни източници на снабдяване,
като се отчита последователно: диверсификацията на източниците;
диверсификацията на вариантите; диверсификацията на маршрутите;
въздействието
на
новия
капацитет
върху
индекса
на
Херфиндал—Хиршман (HHI), изчислен при нивото на капацитета за
анализирания район, както е определена в приложение V, точка 10.
в) Сигурността на доставките на газ се измерва чрез изчисляване на
допълнителната стойност на проекта за краткосрочната и дългос
рочната устойчивост на газовата система на Съюза и за повишаването
на оставащата гъвкавост на системата за справяне със смущения в
снабдяването на държавите-членки при различни сценарии, както и
допълнителния капацитет, осигурен с проекта, измерен във връзка със
стандарта за инфраструктура (правило N-1) на регионално равнище, в
съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 994/2010.
г) Устойчивото развитие се измерва като принос на проекта за намаля
ването на емисиите, за подпомагането на резервирането на генери
ращата мощност от възобновяеми източници или на концепцията за
производство на водород на база неизползваема за други цели елек
троенергия от възобновяеми източници („електроенергия в газ“) и за
транспортирането на биогаз, като се вземат под внимание очакваните
промени в климатичните условия.
4) Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в
приложение II, точка 1, буква д), всяка функция, изброена в член 4, се
оценява по следните критерии:
а) Ниво на устойчиво развитие: този критерий се измерва чрез оценка
на намаляването на емисиите на парникови газове и въздействието
върху околната среда от инфраструктурата на електроенергийната
мрежа.
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б) Преносен капацитет на преносните и разпределителните мрежи за
свързване и пренасяне на електроенергия от и към потребителите:
този критерий се измерва чрез оценяване на инсталираната мощност
на децентрализираните енергийни източници в разпределителните
мрежи, максимално допустимото подаване на електроенергия без
опасност от претоварване на преносните мрежи, както и на енергията,
непроизведена от възобновяеми източници поради рискове от прето
варвания или рисковете за сигурността.
в) Възможности за свързване към мрежата и за достъп до всички
категории потребители по мрежата: този критерий се измерва чрез
оценка на методите, приети за изчисляване на таксите и тарифите,
и на тяхната структура при производителите, потребителите и при
тези, които са и двете, както и на оперативната гъвкавост,
осигурена за динамично балансиране на електроенергията в мрежата.
г) Сигурност и качество на снабдяването: този критерий се измерва
чрез оценка на отношението на надеждно разполагаемата генерираща
мощност към върховия товар, дела на електроенергията, генерирана
от възобновяеми източници, стабилността на електроенергийната
система, продължителността и честотата на прекъсванията, взети за
един клиент, включително прекъсванията свързани с климата, както и
показателите за качеството на напрежението.
д) Ефективност и качеството на услугите за електроснабдяване и
експлоатация на мрежите: този критерий се измерва чрез оценка на
равнището на загубите при преноса и в разпределителните мрежи,
отношението между минималния и максималния електрически товар
в рамките на определен период от време, участието на страната на
потреблението в пазарите на електроенергия и в мерките за енергийна
ефективност, процента на използване (т.е. средно натоварване) на
компонентите на електроенергийната мрежа, разполагаемостта на
мрежовите компоненти (свързана с планови и непланови ремонти) и
нейното въздействие върху показателите на мрежата, както и действи
телната разполагаемост на мрежовия капацитет по отношение на
стандартната му стойност.
е) Принос към трансграничните пазари на електроенергия от управление
на потокоразпределението с цел облекчаване на циркулиращите
потоци на мощност и увеличаване на капацитета на междинните
връзки: този критерий се оценява чрез оценка на отношението
между капацитета на междусистемните връзки на дадена държавачленка и нейните електрически товари, на използването на капацитета
на междусистемните връзки, както и на таксите за претоварване на
междусистемните електропроводи.
5) Във връзка с проекти, попадащи в категориите, определени в
приложение II, точка 3, критериите, изброени в член 4, се оценяват,
както следва:
а) Сигурността на доставките на нефт се измерва чрез оценка на допъл
нителния размер на новия капацитет, който предлага даденият проект
за краткосрочната и дългосрочната устойчивост на системата, и оста
налата гъвкавост на системата за справяне със смущения в доставките
при различни сценарии.
б) Оперативната съвместимост се измерва чрез оценка на това до каква
степен проектът подобрява функционирането на нефтопроводната
мрежа, по-специално предоставяйки възможност за реверсивно
подаване.
в) Ефективното и устойчиво използване на ресурсите се измерва чрез
оценка на степента, в която проектът използва вече съществуващата
инфраструктура и допринася за свеждане до минимум на рисковете и
проблемите, свързани с околната среда и изменението на климата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ЕНЕРГИЙНА
СИСТЕМА
Методиката за хармонизиран анализ на разходите и ползите за цялата
енергийна система за проекти от общ интерес трябва да отговаря на
следните принципи, установени в настоящото приложение:
1)

Методиката трябва да се основава на общ набор входни данни, пред
ставителни за електроенергийната система и газовата система на Съюза
в годините n+5, n+10, n+15 и n+20, където n е годината, през която е
направен анализът. Този набор от данни обхваща минимум:
а) за електроенергията:: сценарии за товарите, генериращите
мощности по видове гориво (биомаса, геотермална енергия, водное
лектрически централи, газ, ядрена енергия, нефтени горива, твърди
горива, вятър, слънчева енергия от фотоволтаични инсталации,
слънчева енергия от централи с концентратори на светлината,
други технологии за възобновяеми енергийни източници) и
тяхното географско местоположение, цените на горивата (вклю
чително биомаса, въглища, газ и нефтени горива), цени за въгле
родния двуокис, структурата на преносната и, ако е необходимо, на
разпределителната мрежа, и нейното развитие, като се вземат
предвид всички нови значителни проекти за генериране (вклю
чително капацитет, предвиден за улавяне на въглероден двуокис),
съхраняване и пренос, за които е взето окончателно решение за
инвестиране и които подлежат на пускане в експлоатация до края
на година n+5;
б) за газа: сценарии за потреблението, вноса, цените на горивата
(включително въглища, газ и нефт), цените за въглеродния
двуокис, структурата на преносната мрежа и нейното развитие,
като се вземат предвид всички нови проекти, за които е взето
окончателно решение за инвестиране и които подлежат на
пускане в експлоатация до края на година n+5.

2)

Наборът от данни трябва да отразява правото на Съюза и нацио
налните такива, в сила към датата на анализа. Наборите от данни,
използвани съответно за електроенергия и газ, трябва да бъдат
съвместими, особено по отношение на предположенията за цените и
количествата на всеки от пазарите. Наборът от данни се разработва
след официални консултации с държавите-членки и организациите,
представляващи всички заинтересовани страни. Комисията и
Агенцията осигуряват достъп до необходимите търговски данни от
трети страни, когато е приложимо.

3)

Методиката дава указания за разработването и използването на
мрежите и моделирането на пазара, необходимо за анализа на
разходите и ползите.

4)

Анализът на разходите и ползите се основава на хармонизирано
определяне на разходите и ползите за различните анализирани
категории проекти и обхваща най-малко периода от време, посочен в
точка 1.

5)

Анализът на разходите и ползите като минимум взема предвид
следните разходи: капиталовложения, експлоатационни разходи и
ремонтни разходи през техническия жизнен цикъл на проекта, както
и разходи за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, в
съответните случаи. Методиката дава указания за сконтовите проценти,
които се използват за изчисленията.

6)

За пренос и съхранение на електроенергия анализът на разходите и
ползите взема предвид въздействието и компенсациите в резултат от
прилагането на член 13 от Регламент (ЕО) № 714/2009, въздействията
върху показателите, установени в приложение IV, както и следните
въздействия:
а) емисиите на парникови газове и със загубите при пренос по време
на техническия жизнен цикъл на проекта;
б) бъдещите разходи за нови инвестиции в генериране и пренос през
техническия жизнен цикъл на проекта;
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в) оперативната гъвкавост, включително оптимизирането на регули
рането на мощността и спомагателните услуги;
г) устойчивостта на системата, включително устойчивостта на
бедствия и по отношение на климата, както и сигурността на
системата, особено за европейските инфраструктури от критично
значение, както са определени в Директива 2008/114/ЕО.
7)

За газовия сектор анализът на разходите и ползите взема предвид като
минимум резултатите от изпробването на въздействието върху показа
телите, установени в приложение IV, както и следните въздействия:
а) устойчивостта на бедствия и по отношение на климата, както и
сигурността на системата, особено за европейските инфраструктури
от критично значение, както са определени в Директива
2008/114/ЕО;
б) претоварванията в мрежата за снабдяване с газ.

8)

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

9)

Подробният метод, използван за отчитане на показателите, посочени в
точки 6—8, се разработва след официални консултации с държавитечленки и организациите, представящи всички заинтересовани страни.

10) Методиката определя анализа, който да бъде направен, въз основа на
съответния набор от данни, като се определят въздействията със и без
всеки един проект. Анализираният район за отделния проект обхваща
всички държави-членки и трети държави, на чиято територия се
осъществява проектът, всички техни съседни държави-членки и
всички останали държави-членки, имащи в голяма степен отношение
към проекта.
11) Анализът трябва да определи държавите-членки, за които проектът има
положителни нетни резултати (бенефициерите), и държавите-членки, за
които проектът има отрицателни нетни резултати (платците). Всеки
анализ на разходите и ползите включва анализи на чувствителността
по отношение на набора от входни данни, датата за пускане в
експлоатация на различни проекти в рамките на една и съща зона за
анализ и други съответни параметри.
12) Операторите на преносни системи, хранилища, терминали за втечнен и
сгъстен природен газ и операторите на разпределителни системи
обменят информацията, необходима за разработването на методиката,
включително на съответното моделиране на мрежата и пазара. Всеки
оператор на преносна и разпределителна система, който събира
информация от името на други оператори на преносни и разпред
елителни системи, връща на участващите оператори на преносни и
разпределителни системи резултатите от събирането на данни.
13) За общия пазар на електроенергия и газ и мрежовия модел, определен
в член 11, параграф 8, наборът от входни данни, посочен в точка 1,
трябва да обхваща годините n+10, n+20 и n+30, като моделът трябва да
позволява пълна оценка на икономическото, социалното и еколо
гичното въздействие, по-специално с включване на външните
разходи, като тези, свързани с емисиите на парникови газове и конвен
ционални атмосферни замърсители или със сигурността на доставките.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ
1) В наръчника на процедурите, посочен в член 9, параграф 1, трябва да се
уточнява поне:
а) съответното право, на което се основават решенията и становищата за
различните типове съответни проекти от общ интерес, включително
правото за опазване на околната среда;
б) съответните решения и становища, до които трябва да се стигне;
в) имената и координатите на компетентния орган, на други органи и на
основните заинтересовани страни;
г) ходът на работите, излагащ накратко всеки етап от процеса, вклю
чително ориентировъчен период от време и кратък преглед на
процеса на вземане на решение;
д) информация за обхвата, структурата и степента на детайлизиране на
документите, които се представят със заявлението за решения, вклю
чително контролен списък;
е) етапите и средствата за участието на широката общественост в
процеса.
2) В подробния график, посочен в член 10, параграф 4, буква б), се посочва
поне следното:
а) необходимите решения и становища;
б) органите, заинтересованите лица и обществеността, които е вероятно
да имат отношение към проекта;
в) отделните етапи на процедурата и тяхното времетраене;
г) основните възлови резултати, които трябва да бъдат постигнати с
оглед на приемането на цялостно решение, и съответните срокове;
д) планираните от органите ресурси и възможните потребности от
допълнителни ресурси.
3) За да се увеличи общественото участие в процеса на издаване на
разрешения и да се осигурят предварително информация и диалог с
обществеността, се прилагат следните принципи:
а) Заинтересованите страни, имащи отношение към даден проект от общ
интерес, включително съответните национални, регионални и местни
органи, собствениците на терена и гражданите, живеещи в окол
ностите на проекта, широката общественост и нейните сдружения,
организации и групи, биват подробно информирани и до тях се
правят допитвания на ранен етап, когато изразените от общест
веността интереси все още могат да бъдат взети предвид, и по
открит и прозрачен начин. Когато е необходимо, компетентният
орган подкрепя активно дейностите, предприети от организатора на
проекта.
б) Компетентните органи гарантират, че процедурите на допитване да
обществеността във връзка с проекти от общ интерес се групират,
когато това е възможно. Всяко допитване до обществеността
обхваща всички тематични въпроси, свързани с конкретния етап на
процедурата, като даден тематичен въпрос, свързан с конкретния етап
от процедурата, не трябва да бъде разглеждан при повече от едно
допитване до обществеността; едно обществено допитване обаче
може да се проведе на повече от едно географско местоположение.
Тематичните въпроси, повдигани при допитване до обществеността,
се посочват ясно в уведомлението за допитването до обществеността.
в) Коментари и възражения са допустими само от началото на допит
ването до обществеността до изтичането на крайния срок.
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4) Концепцията за
информация за:

общественото

участие

включва

като

минимум

а) запитаните заинтересовани страни;
б) предвидените мерки, включително предложените места и дати на
специалните срещи;
в) план-графика;
г) човешките ресурси, предвидени за съответните задачи.
5) Във връзка с това провеждането на публичното допитване до общест
веността да бъде извършено преди подаването на документацията по
заявката, съответните страни трябва поне:
а) да публикуват информационна брошура от не повече от 15 страници,
която прави ясен и сбит преглед на целта и предварителния времеви
график на проекта, дава разгледани поне три алтернативни маршрута
за националния план за развитие на мрежата, дава очакваните
въздействия, включително с трансграничен характер, и възможните
мерки за тяхното смекчаване, които се публикуват преди началото
на допитването; в информационната брошура освен това се
посочват интернет адресите на информационната платформа,
посочена в член 18, и на наръчника на процедурите, посочен в
точка 1;
б) да информират всички заинтересовани страни за проекта чрез стра
ницата в интернет, посочена в член 9, параграф 7 и други подходящи
информационни средства;
в) да поканят писмено съответните заинтересовани страни на специални
срещи, на които се обсъждат поводи за загриженост.
6) На интернет страницата на проекта се предоставя минимум следното:
а) информационната брошура, посочена в точка 5;
б) редовно актуализирано нетехническо обобщение в не повече от 50
страници, отразяващо текущото състояние на проекта с ясно
посочване, в случай на актуализации, на измененията на предишните
версии;
в) планирането на проекта и допитването до обществеността с ясно
посочване на датите и местата за допитванията до обществеността и
изслушванията, както и предвидените тематични въпроси, свързани с
тези изслушвания;
г) координати за контакт с оглед на получаването на пълния набор
документи на заявлението;
д) координати за контакт с оглед предаване на коментарите и възра
женията от допитванията до обществеността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
СПИСЪКЪТ НА СЪЮЗА НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС
(„СПИСЪК НА СЪЮЗА“), ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4
А. ПРИНЦИПИ,
ПРИЛАГАНИ
СПИСЪКА НА СЪЮЗА

ПРИ

ОПРЕДЕЛЯНЕТО

НА

1) Клъстери от ПОИ
Някои ПОИ, поради своята взаимозависимост, потенциално конку
рентно или конкурентно естество, представляват част от клъстери.
Създават се следните видове клъстери от ПОИ:
а) клъстер от взаимозависими ПОИ се определя като „клъстер X,
включващ следните ПОИ:“. Този клъстер е образуван за определяне
на всички проекти от общ интерес, които са необходими за преодо
ляване на едни и същи затруднения през държавните граници и имат
синергичен ефект, ако бъдат приложени заедно. В този случай, за да
се получат ползи за целия ЕС, трябва да бъдат реализирани всички
ПОИ;
б) клъстер от потенциално конкуриращи се ПОИ се определя като
„клъстер X, включващ един или повече от следните ПОИ:“. Такива
клъстери отразяват неопределеността около степента на затруд
ненията през държавните граници. В този случай не всички ПОИ,
включени в клъстера, трябва да бъдат реализирани. Дали да бъдат
реализирани всички, няколко или един от всички ПОИ се оставя да
бъде определено от пазара, при спазване на необходимото планиране,
издаване на разрешения и одобрения от регулаторните органи. Необ
ходимостта от съответните проекти от общ интерес се преразглежда
при последващ процес по определяне на ПОИ, включително по
отношение на нуждите от капацитет; както и
в) клъстер от конкуриращи се ПОИ се определя като „клъстер X,
включващ един от следните ПОИ:“. Тези клъстери са насочени към
преодоляване на едни и същи затруднения. Въпреки това, степента на
затрудненията е по-определена от тази в случай на клъстер от потен
циално конкуриращи се ПОИ и следователно трябва да бъде
реализиран само един ПОИ. Кой ПОИ да бъде реализиран се
оставя да бъде определено от пазара, при спазване на необходимото
планиране, издаване на разрешения и одобрения от регулаторните
органи. При необходимост нуждата от проекти от общ интерес се
преразглежда при последващ процес по определяне на ПОИ.
Всички ПОИ са предмет на едни и същи права и задължения, уста
новени съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013.
2) Третиране на подстанции и компресорни станции
Подстанциите, преобразувателните подстанции за постоянен ток,
използващи противопаралелно свързване, и газокомпресорните станции
се разглеждат като част от ПОИ, ако са с географско разположение по
линии за пренос. Подстанциите, подстанциите за ПТВН, преобразуващи
променливо напрежение в променливо напрежение, и компресорните
станции, се разглеждат като самостоятелни ПОИ и са изброени
изрично в списъка на Съюза, ако са с различно географско разпо
ложение от това на линиите за пренос. Те са предмет на правата и
задълженията, формулирани в Регламент (ЕС) № 347/2013.
3) Проекти, които вече не се считат за ПОИ, и проекти, които са
станали част от други ПОИ
а) Няколко проекта, включени в списъците на Съюза, определени с
Регламент (ЕС) № 1391/2013 и Регламент (ЕС) 2016/89, вече не се
считат за проекти от общ интерес по една или повече от следните
причини:
— проектът вече е въведен в експлоатация или предстои да бъде
въведен в експлоатация в близко бъдеще и следователно не би
се ползвал от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 347/2013;

02013R0347 — BG — 26.04.2018 — 003.001 — 45
▼M3
— съгласно новите данни, проектът не отговаря на общите критерии;
— организаторът на проекта не го е представил повторно в процеса
на подбор за този списък на Съюза; или
— проектът е класиран по-ниско отколкото други кандидатури за
ПОИ в процеса на подбор.
Включването на тези проекти (с изключение на въведените в
експлоатация) в следващия списък на Съюза може да се разгледа,
ако причините за невключването им в настоящия списък на Съюза
вече не са валидни.
Тези проекти не са ПОИ, но с цел постигане на прозрачност и яснота
са включени с първоначалните си номера на ПОИ в буква В от
настоящото приложение, като „Проекти, които вече не се считат
за ПОИ“.
б) Освен това, някои проекти, включени в списъците, определени с
Регламент (ЕС) № 1391/2013 и Регламент (ЕС) 2016/89, по време
на процеса на реализация станаха неразделна част от други
(клъстери от) проекти от общ интерес.
Тези проекти вече не се считат за самостоятелни ПОИ, но с цел
постигане на прозрачност и яснота са включени с първоначалните
си номера на ПОИ в буква В от настоящото приложение, като
„Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ“.
4) Определение за „ПОИ с двойно обозначение като електроенергийни
магистрали“
„ПОИ с двойно обозначение като електроенергийни магистрали“
означава ПОИ, които принадлежат към един от приоритетните електро
преносни коридори и към приоритетната тематична област „електрое
нергийни магистрали“.
Б. СПИСЪКЪТ НА СЪЮЗА НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС
1)

Приоритетен коридор „Морска
северните морета“ (NSOG)
№

1.1

електроенергийна

мрежа

в

Определение

Клъстер Белгия — Обединено кралство [понастоящем известен като
„NEMO“], включващ следните ПОИ:
1.1.1 Междусистемна връзка между Gezelle (BE) и областта в близост до
Richborough (UK)
1.1.2 Вътрешна линия между областта в близост до Richborough
Canterbury (UK)

1.3

и

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:
1.3.1 Междусистемна връзка между Endrup (DK) и Niebüll (DE)
1.3.2 Вътрешна линия между Niebüll и Brunsbüttel (DE)

1.4

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:
1.4.1 Междусистемна връзка между Kassø (DK) и Audorf (DE)
1.4.2 Вътрешна линия между Audorf и Hamburg/Nord (DE)
1.4.3 Вътрешна линия между Hamburg/Nord и Dollern (DE)

1.6

Междусистемна връзка Франция — Ирландия между La Martyre (FR) и Great
Island или Knockraha (IE) [понастоящем известна като „Celtic Interconnector“]

1.7

Клъстер междусистемни връзки Франция — Обединено кралство, включващ
един или повече от следните ПОИ:
1.7.1 Междусистемна връзка между Cotentin (FR) и областта в близост до
Exeter (UK) [понастоящем известна като „FAB“]
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1.7.2 Междусистемна връзка между Tourbe (FR) и Chilling (UK) [понастоящем
известна като „IFA2“]
1.7.3 Междусистемна връзка между Coquelles (FR) и Folkestone (UK) [понас
тоящем известна като „ElecLink“]
1.7.4 Междусистемна връзка между Le Havre (FR) и Lovedean (UK) [понас
тоящем известна като „AQUIND“]
1.7.5 Междусистемна връзка между областта в близост до Dunkerque (FR) и
областта в близост до Kingsnorth (UK) [понастоящем известна като
„Gridlink“]
Клъстер Германия — Норвегия [понастоящем известен като „NordLink“]

1.8

1.8.1 Междусистемна връзка между Wilster (DE) и Tonstad (NO)
1.8.2 Увеличаване на преносната способност на вътрешните линии в южна
Норвегия
1.9

1.9.1 Междусистемна връзка Ирландия — Обединено кралство между
Wexford (IE) и Pembroke, Wales (UK) [понастоящем известна като
„Greenlink“]

1.10

Клъстер междусистемни връзки Обединено кралство — Норвегия, включващ
един или повече от следните ПОИ:
1.10.1 Междусистемна връзка между Blythe (UK) и Kvilldal (NO) [понас
тоящем известна като „North Sea Link“]
1.10.2 Междусистемна връзка между Peterhead (UK) и Simadalen (NO) [понас
тоящем известна като „NorthConnect“]

1.12

Клъстер от съоръжения за съхранение на електроенергия в Обединеното
кралство, включващ един или повече от следните ПОИ:
1.12.1 Съоръжение за съхранение на електроенергия чрез сгъстен въздух в Larne
1.12.2 Съоръжение за съхранение на електроенергия чрез сгъстен въздух в
Cheshire
1.12.3 съоръжение за съхранение на електроенергия в Middlewich [понас
тоящем известно като „CARES“]
1.12.4 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Cruachan II
1.12.5 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Coire Glas

2)

1.13

Междусистемна връзка Исландия — Обединено кралство [понастоящем
известна като „Ice Link“]

1.14

Междусистемна връзка между Revsing (DK) и Bicker Fen (UK) [понастоящем
известна като „Viking Link“]

1.15

Междусистемна връзка между зоната Antwerp (BE) и областта в близост до
Kemsley (UK)

1.16

Междусистемна връзка Нидерландия — Обединено кралство

1.17

Съоръжение за съхранение на електроенергия чрез сгъстен въздух в
Zuidwending (NL)

1.18

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в морето в Белгия [понас
тоящем известна като „iLAND“]

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в
Западна Европа („NSI West Electricity“)
№

2.2

Определение

2.2.1 Първа междусистемна връзка между Lixhe (BE) и Oberzier (DE) [понас
тоящем известна като „ALEGrO“]
2.2.4 Втора междусистемна връзка Белгия — Германия
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2.4

Междусистемна връзка между Codrongianos (IT), Lucciana (Корсика, Франция)
и Suvereto (IT) [понастоящем известна като „SACOI 3“]

2.5

2.5.1 Междусистемна връзка между Grande Ile (FR) и Piossasco (IT) [понас
тоящем известна като „Savoie-Piemont“]

2.7

Междусистемна връзка между Aquitaine (FR) и Страната на баските (ES)
[понастоящем известна като „Biscay Gulf (Бискайски залив)“]

2.9

Вътрешна линия между Osterath и Philippsburg (DE) за увеличаване на
преносната способност на западните граници [понастоящем известна като
„Ultranet“]

2.10

Вътрешна линия между Brunsbüttel-Grοβgartach и Wilster-Grafenrheinfeld (DE)
за увеличаване на преносната способност на северните и южните граници
[понастоящем известна като „Suedlink“]

2.13

Клъстер от междусистемни връзки Ирландия — Обединено кралство,
включващ следните ПОИ:
2.13.1 Междусистемна връзка между Woodland (IE) и Turleenan (UK)
2.13.2 Междусистемна връзка между Srananagh (IE) и Turleenan (UK)

2.14

Междусистемна връзка между Thusis/Sils (CH) и Verderio Inferiore (IT) [понас
тоящем известна като „Greenconnector“]

2.15

2.15.1 Междусистемна връзка между Airolo (CH) и Baggio (IT)

2.16

Клъстер от вътрешни линии, включващ следните ПОИ:
2.16.1 Вътрешна линия между Pedralva и Sobrado (PT), означавана преди като
Pedralva и Alfena (PT)
2.16.3 Вътрешна линия между Vieira do Minho, Ribeira de Pena и Feira (PT),
означавана преди като Frades B, Ribeira de Pena и Feira (PT)

2.17

Междусистемна връзка Португалия — Испания между Beariz — Fontefría (ES),
Fontefría (ES) — Ponte de Lima (PT) (преди Vila Fria/Viana do Castelo) и Ponte
de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (преди Vila do Conde) (PT), включваща
подстанциите в Beariz (ES), Fontefría (ES) и Ponte de Lima (PT)

2.18

Увеличаване на мощността на помпено-акумулираща водноелектрическа
централа в Kaunertal, Тирол (AT)

2.23

Вътрешни линии на северната белгийска граница между Zandvliet и
Lillo-Liefkenshoek (BE) и между Liefkenshoek и Mercator, включващи
подстанция в Lillo (BE) [понастоящем известени като „BRABO II + III“]

2.24

Вътрешна западна белгийска магистрална линия между Horta — Mercator (BE)

2.27

2.27.1 Междусистемна
Пиринеи (FR)

връзка

между

Aragón

(ES)

и

Атлантическите

2.27.2 Междусистемна връзка между Navarra (ES) и Landes (FR)
2.28

2.28.1 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа Mont-Negre (ES)
2.28.2 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа Navaleo (ES)
2.28.3 Помпено-акумулираща
Raïmats (ES)

водноелектрическа

централа

Girones

&
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Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в
Централна Източна и Южна Европа („NSI East Electricity“)
Определение

№

3.1

Клъстер Австрия — Германия, включващ следните ПОИ:
3.1.1 Междусистемна връзка между St. Peter (AT) и Isar (DE)
3.1.2 Вътрешна линия между St. Peter и Tauern (AT)
3.1.4 Вътрешна линия между Westtirol и Zell-Ziller (AT)

3.2

3.2.2 Вътрешна линия между Lienz и Obersielach (AT)

3.4

Междусистемна връзка между Wurmlach (AT) и Somplago (IT)

3.7

Клъстер България — Гърция между „Марица изток 1“ и N. Santa и необхо
димите укрепвания на вътрешните връзки в България, включващ следните
ПОИ:
3.7.1 Междусистемна връзка между „Марица изток 1“ (BG) и N. Santa (EL)
3.7.2 Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и Пловдив (BG)
3.7.3 Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и „Марица изток 3“ (BG)
3.7.4 Вътрешна линия между „Марица изток 1“ и Бургас (BG)

3.8

Клъстер България — Румъния за увеличаване на преносната способност
[понастоящем известен като „коридор Черно море“], включващ следните
ПОИ:
3.8.1 Вътрешна линия между Добруджа и Бургас (BG)
3.8.4 Вътрешна линия между Cernavoda и Stalpu (RO)
3.8.5 Вътрешна линия между Gutinas и Smardan (RO)

3.9

3.9.1 Междусистемна
Cirkovce (SI)

3.10

Клъстер Израел — Кипър — Гърция [понастоящем известен като между
системен електропровод „EUROASIA“], включващ следните ПОИ:

връзка

между

Žerjavenec

(HR)/Hévíz

(HU)

и

3.10.1 Междусистемна връзка между Hadera (IL) и Kofinou (CY)
3.10.2 Междусистемна връзка между Kofinou (CY) и Korakia, Крит (EL)
3.10.3 Вътрешна линия между Korakia, Крит и регион Attica (EL)
3.11

Клъстер от вътрешни линии в Чешката република, включващ следните ПОИ:
3.11.1 Вътрешна линия между Vernerov и Vitkov (CZ)
3.11.2 Вътрешна линия между Vitkov и Prestice (CZ)
3.11.3 Вътрешна линия между Prestice и Kocin (CZ)
3.11.4 Вътрешна линия между Kocin и Mirovka (CZ)
3.11.5 Вътрешна линия между Mirovka и линия V413 (CZ)

3.12

Вътрешна линия в Германия между Wolmirstedt и Бавария за увеличаване на
вътрешната преносна способност на коридора север — юг

3.14

Укрепвания на вътрешните връзки в Полша [част от клъстера, понастоящем
известен като проект „GerPol Power Bridge“], включващ следните ПОИ:
3.14.2 Вътрешна линия между Krajnik и Baczyna (PL)
3.14.3 Вътрешна линия между Mikułowa и Świebodzice (PL)
3.14.4 Вътрешна линия между Baczyna и Plewiska (PL)
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3.16

3.16.1 Междусистемна връзка Унгария — Словакия между Gabčikovo (SK) и
Gönyű (HU) и Veľký Ďur (SK)

3.17

Междусистемна връзка Унгария — Словакия между Sajóvánka (HU) и
Rimavská Sobota (SK)

3.21

Междусистемна връзка между Salgareda (ИТ) и Divača — регион Bericevo (SI)

3.22

Клъстер Румъния — Сърбия [понастоящем известен като „Mid Continental East
Corridor“] и Италия — Черна гора, включващ следните ПОИ:
3.22.1 Междусистемна връзка между Resita (RO) и Pancevo (RS)
3.22.2 Вътрешна връзка между Portile de Fier и Resita (RO)
3.22.3 Вътрешна връзка между Resita и Timisoara/Sacalaz (RO)
3.22.4 Вътрешна линия между Arad и Timisoara/Sacalaz (RO)
3.22.5 Междусистемна връзка между Villanova (IT) и Lastva (ME)

4)

3.23

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Яденица (BG)

3.24

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Amfilochia (EL)

3.27

Междусистемна връзка между Сицилия (IT) и Тунис (TU) [понастоящем
известна като „ELMED“]

Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския
енергиен пазар в областта на електроенергетиката“ („BEMIP Elec
tricity“)
№

Определение

4.1

Междусистемна връзка Дания — Германия между Ishøj/ Bjæverskov (DK) и
Bentwisch (DE) чрез разположени в морето вятърни паркове Kriegers
Flak (DK) и Baltic 1 и 2 (DE) [понастоящем известна като „комбинирана
електропреносна мрежа Kriegers Flak“]

4.2

Клъстер Естония — Латвия между Kilingi-Nõmme и Рига [понастоящем
известен като „3-а междусистемна връзка“], включващ следните ПОИ:
4.2.1 Междусистемна връзка между Kilingi-Nõmme (EE) и подстанция Рига
CHP2 (LV)
4.2.2 Вътрешна линия между Harku and Sindi (EE)
4.2.3 Вътрешна линия между Riga CHP 2 и Riga HPP (LV)

4.4

4.4.1 Вътрешна линия между Ventspils, Tume и Imanta (LV)
4.4.2 Вътрешна линия между Ekhyddan и Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

4.5.2 Вътрешна линия между Stanisławów и Ostrołęka (PL)

4.6

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Естония

4.7

Увеличаване на мощността на помпено-акумулираща водноелектрическа
централа в Kruonis (LT)
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4.8

Определение

Интеграция и синхронизиране на електроенергийната система на балтийските
държави с европейските мрежи, в т. ч следните ПОИ:
4.8.1 Междусистемна връзка между Tartu (EE) и Valmiera (LV)
4.8.2 Вътрешна линия между Balti и Tartu (EE)
4.8.3 Междусистемна връзка между Tsirguliina (EE) и Valmiera (LV)
4.8.4 Вътрешна линия между Eesti и Tsirguliina (EE)
4.8.5 Вътрешна линия между подстанция в Литва и държавната граница (LT)
4.8.7 Вътрешна линия между Paide и Sindi (EE)
4.8.8 Вътрешна линия между Vilnius и Neris (LT)
4.8.9 По-нататъшни инфраструктурни аспекти на синхронизирането на елек
троенергийната система на балтийските държави с европейските мрежи

4.10

Клъстер Финландия — Швеция [понастоящем известен като „трета между
системна връзка Финландия — Швеция“], включващ следните ПОИ:
4.10.1 Междусистемна връзка между северна Финландия и северна Швеция
4.10.2 Вътрешна линия между Keminmaa и Pyhänselkä (FI)

5)

Приоритетен коридор междусистемни газопроводни връзки север
— юг в Западна Европа („NSI West Gas“)
№

5.1

Определение

5.1.1 Физически реверсивен поток в точката Moffat на междусистемна връзка
(IE/UK)
5.1.2 Модернизиране на SNIP (Шотландия към Северна Ирландия) — газо
провод за осигуряване на физически реверсивен поток между Bally
lumford и Twynholm
5.1.3 Разработване на подземното газохранилище Islandmagee в Larne
(Северна Ирландия)

5.3

Крайна газопроводна станция за ВПГ Shannon и свързващия тръбопровод (IE)

5.4

5.4.1 Междусистемна връзка Испания — Поргугалия (3-та междусистемна
връзка) — 1-ви етап
5.4.2 Междусистемна връзка Испания — Португалия (3-та междусистемна
връзка) — 2-ри етап

5.5

5.5.1 South Transit East Pyrenees [понастоящем известен като „STEP“]
5.5.2 Точка на междусистемна газова връзка Испания — Франция по
източната ос между Пиренейския полуостров и Франция, включително
компресорните станции в St-Avit, Palleau и St. Martin de Crau [понас
тоящем известна като „Midcat“]

5.10

Реверсивна междусистемна връзка по газопровод TENP в Германия

5.11

Реверсивна междусистемна връзка между Италия и Швейцария в точка на
междусистемна връзка Passo Gries

5.19

Свързване на Малта към Европейската газопреносна мрежа — междусистемен
газопровод с Италия при Gela

5.21

Адаптиране от нискокалоричен към висококалоричен газ във Франция и
Белгия
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Приоритетен коридор междусистемни газопроводи север — юг в
Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“)
Определение

№

6.2

Междусистемна връзка между Полша, Словакия, Чешката република и
Унгария със съответните укрепвания на вътрешните връзки, включваща
един или повече от следните групи ПОИ:
6.2.1 Междусистемна връзка Полша — Словакия
6.2.2 Газов коридор север — юг в Източна Полша
както и
6.2.10 Междусистемна връзка Полша — Чешка република [понастоящем
известна като „Stork II“]
6.2.11 Газов коридор север — юг в Западна Полша
6.2.12 Газопровод Tvrdonice-Libhošť, включително модернизиране на CS
Břeclav (CZ),
както и следните ПОИ:
6.2.13 Увеличаване на пропускателната способност по междусистемната
връзка Словакия — Унгария
6.2.14 Подобряване на унгарската преносна система между Vecsés и
Városföld, необходимо за увеличената пропускателна способност на
междусистемната връзка Словакия — Унгария

6.4

ПОИ Двупосочна връзка Австрия — Чешка република (BACI) между
Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/AT) — Brečlav (CZ), с пропускателна
способност до 6,57 млрд. m3 годишно (1)

6.5

Клъстер за терминал за ВПГ в Krk и газопроводи за отвеждане на природен
газ към Унгария и по-нататък, включващ следните ПОИ:
6.5.1 Изграждане на терминал за ВПГ в Krk (HR) до 2,6 млрд. m3 годишно —
етап I и свързващ газопровод Omišalj — Zlobin (HR)
6.5.5 „Компресорна станция 1“ на хърватската газопреносна система
6.5.6 Разширяване на терминала за ВПГ в Krk (HR) над 2,6 млрд. m3 годишно
— етап II и газопроводи за отвеждане на природен газ Zlobin —
Bosiljevo — Sisak — Kozarac — Slobodnica (HR)

6.8

Клъстер за междусистемна връзка Гърция — България и необходимите
укрепвания в България, включващ следните ПОИ:
6.8.1 Междусистемна връзка Гърция — България [понастоящем известна като
„IGB“] между Комотини (EL) и Стара Загора (BG) и компресорна
станция при Kipi (EL)
6.8.2 Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна
система

6.9

6.9.1 Нов терминал за ВПГ в Северна Гърция

6.10

ПОИ Междусистемен газопровод България — Сърбия [понастоящем известен
като „IBS“]

6.20

Клъстер за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа,
включващ един или повече от следните ПОИ:
6.20.2 Разширение на подземното газохранилище Чирен (BG)
6.20.3 Подземно газохранилище в южна Kavala и измервателна и регулираща
станция (EL)
и един от следните ПОИ:
6.20.4 Съхранение в Depomures в Румъния
6.20.6 Подземно газохранилище Sarmasel в Румъния
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Определение

6.23

Междусистемна
връзка
Унгария
—
Словения
Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo)

6.24

Клъстер за поетапно увеличаване на пропускателната способност на двупо
сочния преносен коридор България — Румъния — Унгария — Австрия
(понастоящем известен като „ROHUAT/BRUA“), за да се даде възможност
за 1,75 млрд. m3 годишно на 1-я етап и 4,4 млрд. m3 годишно на 2-я етап,
включително нови ресурси от Черно море на 2-я и/или 3-я етап:
6.24.1

(Nagykanizsa

—

ROHUAT/BRUA — 1ви етап, включително:
— Реверсивен поток между Румъния и Унгария: 1-ви етап на
унгарския участък, компресорна станция при Csanádpalota
— Развитие на преносната пропускателна способност в Румъния от
Podișor до Recas, включително нов газопровод, измервателна
станция и три нови компресорни станции в Podisor, Bibesti и Jupa
— GCA Компресорна станция Mosonmagyarovar (изграждане от
австрийската страна)

6.24.4

ROHUAT/BRUA — 2ри етап, включително:
— газопровод Városföld-Ercsi — Győr pipeline (HU)
— газопровод Ercsi-Százhalombatta (HU)
— компресорна станция Városföld (HU)
— разширяване на преносната пропускателна способност в Румъния
от Recas към Horia в посока към Унгария до 4,4 млрд. m3 годишно
и разширяване на компресорните станции в Podisor, Bibesti и Jupa
— Черноморско крайбрежие — Podișor (RO) газопровод за подаване
на газ от Черно море
— реверсивен поток между Румъния и Унгария: 2-ри етап на
унгарския участък, компресорна станция при Csanádpalota или
Algyő (HU)

6.24.10 ROHUAT/BRUA — 3ти етап, включително:
— подобряване на румънската газопреносна система между Onesti —
Isaccea и възможност за реверсивен поток при Isaccea
— подобряване на румънската газопреносна система между Onesti —
Nadlac
— удължаване на румънската газопреносна система за подаване на
газ от брега на Черно море
6.25

Клъстер за инфраструктура за подаване на нов газ към Централна и
Югоизточна Европа с цел разнообразяване на източниците, включващ
следните ПОИ, разработени координирано и ефективно:
6.25.1 Газопроводна система от България през Румъния и Унгария до
Словакия [понастоящем известна като „Eastring“]
6.25.4 Инфраструктура, която да позволи развитието на българския газов
център

6.26

6.26.1 Клъстер Хърватия — Словения — Австрия при Rogatec, включващ:
— междусистемна връзка Хърватия — Словения (Lučko — Zabok Rogatec)
— компресорна станция Kidričevo, 2-ри етап на модернизация (SI)
— компресорни станции 2 и 3 на хърватската газопреносна система
— GCA 2015/08: вход/изход Murfeld (AT)
— модернизация на междусистемната връзка Murfeld/Ceršak (AT—SI)
— модернизация на междусистемната връзка Rogatec

(1) Реализирането на BACI като ПОИ ще зависи от резултатите от пилотния проект „Trading
Regional Upgrade“.
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Приоритетен коридор „Южен газов коридор“ („SGC“)
№

Определение

Клъстер на ПОИ за интегрирана, специално предвидена за целта и
разширяема транспортна инфраструктура и съответно оборудване за пренос
на най-малко 10 млрд. m3 годишно от нови източници на природен газ от
Каспийския регион, пресичаща Азербайджан, Грузия и Турция и достигаща
пазарите на ЕС в Гърция и Италия, включващ следните ПОИ:

7.1

7.1.1 Газопровод към ЕС от Туркменистан и Азербайджан през Грузия и
Турция [понастоящем известен като комбинацията „Транскаспийски
газопровод“ („TCP“), „Разширяване на Южнокавказкия газопровод“
(„SCPFX“) и „Трансанадолски газопровод за природен газ“ („TANAP“)]
7.1.3 Газопровод от Гърция до Италия през Албания и Адриатическо море
[понастоящем известен като „Трансадриатически газопровод“ („TAP“)],
включващ измервателна, регулираща и компресорна станция при Nea
Messimvria
7.3

ПОИ клъстер за инфраструктура за подаване на нов газ от залежи на
природен газ в източната част на Средиземноморието, включително:
7.3.1 Газопровод от залежите на природен газ в източната част на Средизем
номорието до континентална Гърция през Крит [понастоящем известен
като „Газопровод EastMed“], с измервателна и регулираща станция при
Megalopoli
и в зависимост от него, следните ПОИ:
7.3.3 Газопровод в морето, свързващ Гърция и Италия [понастоящем известен
като газопровод „Посейдон“]
7.3.4 Увеличаване на вътрешната преносна способност юг — север в Италия
[понастоящем известен като „Линия Adriatica“]
Развитие на газова инфраструктура в Кипър [понастоящем известен като
„Кипър Gas2EU“]

7.5

8)

Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския
енергиен пазар в областта на природния газ“ („BEMIP Gas“)
№

Определение

8.1

8.1.1 Междусистемна връзка Естония — Финландия [понастоящем известна
като „Balticconnector“]

8.2

Клъстер „Модернизиране на инфраструктура в източната част на региона на
Балтийско море“, включващ следните ПОИ:
8.2.1 Увеличаване на пропускателната способност на междусистемната връзка
Латвия — Литва
8.2.2 Увеличаване на пропускателната способност на междусистемната връзка
Естония — Латвия
8.2.4 Увеличаване на капацитета на подземното газохранилище Inčukalns (LV)

8.3

Клъстер за инфраструктура, включващ следните ПОИ:
8.3.1 Укрепване на междусистемната връзка Nybro — Полша/Дания
8.3.2 Междусистемна връзка Полша — Дания [понастоящем известна като
„Балтийски газопровод“]

8.5

Междусистемна връзка Полша — Литва [понастоящем известна като „GIPL“]

8.6

Терминал за ВПГ Гьотеборг в Швеция

8.7

Увеличаване на пропускателната способност на терминал за ВПГ Swinoujscie
в Полша

02013R0347 — BG — 26.04.2018 — 003.001 — 54
▼M3
9)

Приоритетен коридор „Връзки за доставка на нефт в Централна
източна Европа“ („OSC“)
№

Определение

9.1

Нефтопровод Adamowo — Brody: газопровод, свързващ площадката за
обработка на дружество Uktransnafta в Brody (Украйна) и резервоарно
стопанство Adamowo (Полша)

9.2

Нефтопровод Bratislava — Schwechat: тръбопровод, свързващ Schwechat
(Австрия) и Братислава (Словашка република)

9.4

Нефтопровод Litvinov (Чешка република) — Spergau (Германия): проектът за
разширение на тръбопровода за суров нефт „Дружба“ до нефтозавода TRM
Spergau

9.5

Клъстер Померански тръбопровод (Полша), включващ следните ПОИ:
9.5.1. Изграждане на нефтен терминал в Gdańsk (етап II)
9.5.2. Разширяване на Померанския тръбопровод: втората линия на тръбо
провода
TAL Plus: разширяване на пропускателната способност на тръбопровода TAL
между Trieste (Италия) и Ingolstadt (Германия)

9.6

10)

Приоритетна тематична област „Внедряване на интелигентни
електроенергийни мрежи“
№

11)

Определение

10.3

SINCRO.GRID (Словения, Хърватия) — новаторско интегриране на утвърдени
технологични решения със синергичен ефект с цел да се повиши сигурността
на работата едновременно на словенската и на хърватската електроенергийна
система

10.4

ACON (Чешката република, Словакия) — основната цел на ACON е да се
насърчи интегрирането на чешкия и словашкия пазар на електроенергия

10.5

ALPGRID (Австрия, Италия) — новаторско интегриране на утвърдени техно
логични решения със синергичен ефект с цел едновременно увеличаване на
оперативната ефективност на италианските и австрийските регионални елек
троенергийни системи

10.6

Инициатива за интелигентни граници (Франция, Германия) — инициативата за
интелигентни граници ще свърже разработените от Франция и Германия
политики с оглед подпомагане на техните градове и територии при разработване
на стратегиите им за енергиен преход и интеграция на европейския пазар

Приоритетна тематична област „Електроенергийни магистрали“
Списък на ПОИ с двойно обозначение като „електроенергийни
магистрали“
№

Определение

Приоритетен коридор „Морска електроенергийна мрежа в северните морета“
(„NSOG“)
1.1

1.1.1 Междусистемна връзка между Gezelle (BE) и областта в близост до
Richborough (UK)

1.3

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:
1.3.1 Междусистемна връзка между Endrup (DK) и Niebüll (DE)
1.3.2 Вътрешна линия между Niebüll и Brunsbüttel (DE)
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1.4

Определение

Клъстер Дания — Германия, включващ следните ПОИ:
1.4.1 Междусистемна връзка между Kassø (DK) и Audorf (DE)
1.4.2 Вътрешна линия между Audorf и Hamburg/Nord (DE)
1.4.3 Вътрешна линия между Hamburg/Nord и Dollern (DE)

1.6

Междусистемна връзка Франция — Ирландия между La Martyre (FR) и Great
Island или Knockraha (IE) [понастоящем известна като „Celtic Interconnector“]

1.7

Клъстер междусистемни връзки Франция — Обединено кралство, включващ
един или повече от следните ПОИ:
1.7.1 Междусистемна връзка между Cotentin (FR) и областта в близост до
Exeter (UK) [понастоящем известна като „FAB“]
1.7.2 Междусистемна връзка между Tourbe (FR) и Chilling (UK) [понастоящем
известна като „IFA2“]
1.7.3 Междусистемна връзка между Coquelles (FR) и Folkestone (UK) [понас
тоящем известна като „ElecLink“]
1.7.4 Междусистемна връзка между Le Havre (FR) и Lovedean (UK) [понас
тоящем известна като „AQUIND“]
1.7.5 Междусистемна връзка между областта в близост до Dunkerque (FR) и
областта в близост до Kingsnorth (UK) [понастоящем известна като
„Gridlink“]

1.8

Клъстер Германия — Норвегия [понастоящем известен като „NordLink“]
1.8.1 Междусистемна връзка между Wilster (DE) и Tonstad (NO)
1.8.2 Увеличаване на преносната способност на вътрешните линии в южна
Норвегия

1.10

Клъстер междусистемни връзки Обединено кралство — Норвегия, включващ
един или повече от следните ПОИ:
1.10.1 Междусистемна връзка между Blythe (UK) и Kvilldal (NO) [понас
тоящем известна като „North Sea Link“]
1.10.2 Междусистемна връзка между Peterhead (UK) и Simadalen (NO) [понас
тоящем известна като „NorthConnect“]

1.13

Междусистемна връзка Исландия — Обединено кралство [понастоящем
известна като „Ice Link“]

1.14

Междусистемна връзка между Revsing (DK) и Bicker Fen (UK) [понастоящем
известна като „Viking Link“]

1.15

Междусистемна връзка между областта на Antwerp (BE) и областта в близост
до Kemsley (UK)

1.16

Междусистемна връзка Нидерландия — Обединено кралство

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Западна Европа („NSI
West Electricity“)
2.2

2.2.1 Първа междусистемна връзка между Lixhe (BE) и Oberzier (DE) [понас
тоящем известна като „ALEGrO“]
2.2.4 Втора междусистемна връзка Белгия — Германия

2.4

Междусистемна връзка между Codrongianos (IT), Lucciana (Корсика, Франция)
и Suvereto (IT) [понастоящем известна като „SACOI 3“]
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2.5

2.5.1 Междусистемна връзка между Grande Ile (FR) и Piossasco (IT) [понас
тоящем известна като „Savoie-Piemont“]

2.7

Междусистемна връзка между Aquitaine (FR) и Страната на баските (ES)
[понастоящем известна като „Biscay Gulf (Бискайски залив)“]

2.9

Вътрешна линия между Osterath и Philippsburg (DE) за увеличаване на
преносната способност на западните граници [понастоящем известна като
„Ultranet“]

2.10

Вътрешна линия между Brunsbüttel-Grοβgartach и Wilster-Grafenrheinfeld (DE)
за увеличаване на преносната способност на северните и южните граници
[понастоящем известна като „Suedlink“]

2.13

Клъстер от междусистемни връзки Ирландия — Обединено кралство,
включващ следните ПОИ:
2.13.1 Междусистемна връзка между Woodland (IE) и Turleenan (UK)
2.13.2 Междусистемна връзка между Srananagh (IE) и Turleenan (UK)

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в Централна Източна и
Южна Европа („NSI East Electricity“)
3.10

Клъстер Израел — Кипър — Гърция [понастоящем известен като между
системен електропровод „EUROASIA“], включващ следните ПОИ:
3.10.1 Междусистемна връзка между Hadera (IL) и Kofinou (CY)
3.10.2 Междусистемна връзка между Kofinou (CY) и Korakia, Крит (EL)
3.10.3 Вътрешна линия между Korakia, Крит и регион Attica (EL)

3.12

Вътрешна линия в Германия между Wolmirstedt и Бавария за увеличаване на
вътрешната преносна способност на коридора север — юг

3.27

Междусистемна връзка между Сицилия (IT) и Тунис (TU) [понастоящем
известна като „ELMED“]

Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в
областта на електроенергетиката“ („BEMIP Electricity“)
4.1

12)

Междусистемна връзка Дания — Германия между Tolstrup Gaarde (DK) и
Bentwisch (DE) чрез разположени в морето вятърни паркове Kriegers
Flak (DK) и Baltic 1 и 2 (DE) [понастоящем известна като „Комбинирана
електропреносна мрежа Kriegers Flak“]

Трансгранична мрежа за въглероден диоксид
№

Определение

12.1

Център за CO2 Teesside (Обединено кралство, на следващи етапи Нидер
ландия, Белгия, Германия)

12.2

Транспортни и инфраструктурни проекти за CO2 (Обединено кралство, на
следващи етапи Нидерландия, Норвегия)

12.3

Ротердамско ядро (Нидерландия и Обединеното кралство)

12.4

Трансгранични транспортни връзки между източниците на емисии на CO2 в
Обединеното кралство и Нидерландия и хранилище в Норвегия
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В. СПИСЪЦИ НА „ПРОЕКТИ, КОИТО ВЕЧЕ НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА
ПОИ“И „ПРОЕКТИ, КОИТО ВЕЧЕ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ
ДРУГИ ПОИ“
1)

Приоритетен коридор „Морска
северните морета“ („NSOG“)

електроенергийна

мрежа

в

ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

1.1.3
1.2
1.5
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

2)

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в
Западна Европа („NSI West Electricity“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.5.2
2.6
2.8
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.12
2.15.2
2.15.3
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2.15.4
2.16.2
2.19
2.20
2.21
2.22
2.25.1
2.25.2
2.26

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ

3)

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

2.1

3.1.4

Приоритетен коридор междусистемни връзки север — юг в
Централна Източна и Южна Европа („NSI East Electricity“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

3.1.3
3.2.1
3.2.3
3.3
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
3.8.2
3.8.3
3.8.6
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.13
3.14.1
3.15.1
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3.15.2
3.16.2
3.16.3
3.18.1
3.18.2
3.19.2
3.19.3
3.20.1
3.20.2
3.25
3.26

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ
Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

3.19.1

4)

3.22.5

Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския
енергиен пазар в областта на електроенергетиката“ („BEMIP Elec
tricity“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.8.6

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ

5)

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

4.3

4.8.9

4.9

4.8.9

Приоритетен коридор междусистемни газопроводни връзки север
— юг в Западна Европа („NSI West Gas“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

5.2
5.6
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5.7.1
5.7.2
5.9
5.12
5.13
5.14
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.16
5.17.1
5.17.2
5.18
5.20

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ

6)

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

5.8.1

5.5.2

5.8.2

5.5.2

Приоритетен коридор междусистемни газопроводи север — юг в
Централна Източна и Югоизточна Европа („NSI East Gas“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

6.3
6.5.3
6.5.4
6.7
6.8.3
6.9.2
6.9.3
6.11
6.12
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6.16
6.17
6.19
6.20.1
6.20.5
6.21
6.22.1
6.22.2
6.25.2

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ
Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

6.1.1

6.2.10

6.1.2

6.2.11

6.1.3

6.2.11

6.1.4

6.2.11

6.1.5

6.2.11

6.1.6

6.2.11

6.1.7

6.2.11

6.1.8

6.2.2

6.1.9

6.2.11

6.1.10

6.2.2

6.1.11

6.2.2

6.1.12

6.2.12

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.2

6.2.5

6.2.2

6.2.6

6.2.2

6.2.7

6.2.2

6.2.8

6.2.2

6.2.9

6.2.2

6.5.2

6.5.6
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Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ

7)

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

6.6

6.26.1

6.8.4

6.25.4

6.13.1

6.24.4

6.13.2

6.24.4

6.13.3

6.24.4

6.14

6.24.1

6.15.1

6.24.10

6.15.2

6.24.10

6.18

7.3.4

6.24.2

6.24.1

6.24.3

6.24.1

6.24.5

6.24.4

6.24.6

6.24.4

6.24.7

6.24.4

6.24.8

6.24.4

6.24.9

6.24.4

6.25.3

6.24.10

6.26.2

6.26.1

6.26.3

6.26.1

6.26.4

6.26.1

6.26.5

6.26.1

6.26.6

6.26.1

Приоритетен коридор „Южен газов коридор“ („SGC“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

7.1.2
7.1.5
7.1.7
7.2.1
7.2.2

02013R0347 — BG — 26.04.2018 — 003.001 — 63
▼M3
7.2.3
7.4.1
7.4.2

Проекти, които вече са неразделна част от други ПОИ

8)

Първоначален ПОИ номер на проекта

Номер на ПОИ, в който понастоящем
проектът е включен

7.1.6

7.1.3

7.1.4

7.3.3

7.3.2

7.5

Приоритетен коридор „План за взаимосвързване на Балтийския
енергиен пазар в областта на природния газ“ („BEMIP Gas“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

8.1.2.1
8.1.2.2
8.1.2.3
8.1.2.4
8.2.3
8.4
8.8

9)

Приоритетен коридор „Връзки за доставка на нефт в Централна
източна Европа“ („OSC“)
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

9.3

10)

Приоритетна тематична област „Внедряване на интелигентни
електроенергийни мрежи“
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

10.1
10.2

11)

Приоритетна тематична област „Електроенергийни магистрали“
ПОИ номера на проектите, които вече не се считат за ПОИ

1.5
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Изявление на Европейската комисия относно проектите от общ
интерес, отговарящи на изискванията за финансова помощ от ЕС в
контекста на трансевропейската енергийна инфраструктура (глава V
от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на
Съвета (1)
Комисията подчертава становището си, че е важно подпомагането от ЕС и
от национални източници да включва и безвъзмездни средства за
строително-монтажни работи, които да позволят изпълнението на проекти
от общ интерес за по-голяма диверсификация на източниците и маршрутите
за енергийни доставки и на доставящите партньори. Комисията си запазва
правото да направи предложения в този смисъл въз основа на придобития
опит от наблюдаване на изпълнението на проекти от общ интерес в
контекста на доклада, предвиден в член 17 от Регламента относно
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.

(1) Вж. стр. 39 от настоящия брой на Официален вестник.

