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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/868 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2022 година
относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724
(Aкт за управление на данните)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда създаването на вътрешен пазар и
установяването на система, гарантираща, че конкуренцията на вътрешния пазар няма да бъде нарушена.
Установяването на общи правила и практики в държавите членки, свързани с изготвянето на рамка за управление на
данните, следва да допринесе за постигането на тези цели, като при това напълно се зачитат основните права. То
следва също така да гарантира засилването на отворената стратегическа автономност на Съюза, като същевременно
насърчи международното свободно движение на данни.

(2)

През последното десетилетие цифровите технологии преобразиха икономиката и обществото, засягайки всички
сектори на дейност и ежедневния живот. В основата на тази трансформация стоят данните; основаните на данни
иновации ще донесат огромни ползи както за гражданите на Съюза, така и за икономиката, например посредством
подобряване и персонализиране на медицината, чрез осигуряване на нова мобилност и като се допринесе към
съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт. За да стане икономиката,
основана на данни, приобщаваща за всички граждани на Съюза, трябва да се обърне особено внимание на
намаляването на цифровото разделение, стимулирането на участието на жените в икономиката, основана на данни, и
насърчаването на авангардния европейски експертен опит в технологичния сектор. Икономиката, основана на данни,
трябва да бъде изградена по такъв начин, че да се дава възможност на предприятията, по-специално на микро-,
малките и средните предприятия (МСП) по смисъла на определението в приложението към Препоръка 2003/361/ЕО
на Комисията (3), и на новосъздадените предприятия да процъфтяват, като се гарантира неутралност на достъпа до
данни и преносимост на данни и оперативна съвместимост и се избягва ефектът на зависимост. В своето съобщение от
19 февруари 2020 г. относно европейска стратегия за данните (наричано по-долу „Европейската стратегия за
данните“) Комисията описа визията за общо европейско пространство на данни като вътрешен пазар за данни, на
който данните могат да се използват независимо от мястото на физическото им съхранение в Съюза в съответствие с
приложимото право, и което пространство, inter alia, може да бъде от основно значение за бързото развитие на
технологиите в областта на изкуствения интелект.

(1) ОВ C 286, 16.7.2021 г., стр. 38.
(2) Позиция на Европейския парламент от 6 април 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 май
2022 г.
(3) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124,
20.5.2003 г., стр. 36).
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Комисията също така призова за свободен и безопасен обмен на данни с трети държави, подлежащ на изключения и
ограничения във връзка с обществената сигурност, обществения ред и други законни цели на обществената политика
на Съюза, в съответствие с международните задължения, включително относно основните права. За да се превърне
тази визия в реалност, Комисията предложи създаването на общи европейски пространства на данни по области за
споделяне и обединяване на данни. Както е предложено в Европейската стратегия за данни, тези общи европейски
пространства на данни биха могли да обхващат области като здравеопазване, мобилност, производство, финансови
услуги, енергетика или селско стопанство, или съчетание от тези области, например енергетика и климат, както и
тематични области, като например Европейския зелен пакт или европейските пространства на данни за публичната
администрация или уменията. Общите европейски пространства на данни следва да направят данните лесни за
намиране, достъпни, оперативно съвместими и годни за повторно използване („принципите на FAIR данни“), като
същевременно се гарантира високо равнище на киберсигурност. Когато са налице еднакви условия на конкуренция в
икономиката, основана на данни, предприятията се конкурират въз основа на качеството на услугите, а не на
количеството данни, което контролират. За целите на проектирането, създаването и поддържането на еднакви
условия на конкуренция в икономиката, основана на данни, е необходимо стабилно управление, в което съответните
заинтересовани участници в общо европейско пространство на данни трябва да участват и да бъдат представени.
(3)

Необходимо е да се подобрят условията за споделяне на данни на вътрешния пазар чрез създаване на хармонизирана
рамка за обмен на данни и установяване на някои основни изисквания за управление на данните, като се обърне
специално внимание на улесняването на сътрудничеството между държавите членки. Настоящият регламент следва
да има за цел по-нататъшното развитие на цифровия вътрешен пазар без граници, както и на общество и икономика,
които се основават на данни и са ориентирани към човека, надеждни и сигурни. В специални секторни правни
актове на Съюза могат да се изготвят, адаптират и предлагат нови и допълнителни елементи в зависимост от
особеностите на сектора, като например в правните актове на Съюза относно европейското пространство на здравни
данни и относно достъпа до данни за превозните средства, чието приемане е предвидено. Освен това определени
сектори на икономиката вече се регулират от специални секторни правни актове на Съюза, които включват правила,
свързани със споделяне на данни или достъп до данни в трансграничен контекст или в целия Съюз, например
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) в контекста на европейското пространство на
здравни данни, и съответните законодателни актове в областта на транспорта, като регламенти (ЕС) 2019/1239 (5) и
(ЕС) 2020/1056 (6) и Директива 2010/40/ЕС (7) на Европейския парламент и на Съвета в контекста на европейското
пространство на данни за мобилността.

(4) Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).
(5) Регламент (ЕС) 2019/1239 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на единна европейска среда за морско
информационно обслужване и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС (OB L 198, 25.7.2019 г., стр. 64).
(6) Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни
превози (ОВ L 249, 31.7.2020 г., стр. 33).
(7) Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните
транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г.,
стр. 1).
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Следователно настоящият регламент не следва да засяга регламенти (ЕО) № 223/2009 (8), (ЕС) 2018/858 (9) и (ЕС)
2018/1807 (10), както и директиви 2000/31/ЕО (11), 2001/29/ЕО (12), 2004/48/ЕО (13), 2007/2/ЕО (14), 2010/40/ЕС,
(ЕС) 2015/849 (15), (ЕС) 2016/943 (16), (ЕС) 2017/1132 (17), (ЕС) 2019/790 (18) и (ЕС) 2019/1024 (19) на
Европейския парламент и на Съвета, както и всяко друго специално секторно право на Съюза, което урежда достъпа
до данни и повторното им използване.

Настоящият регламент не следва да засяга правото на Съюза или националното право относно достъпа до данни и
тяхното използване за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания, както и международното сътрудничество в този контекст.
Настоящият регламент не следва да засяга правомощията на държавите членки по отношение на техните дейности,
свързани с обществената сигурност, отбраната и националната сигурност. Повторното използване на данни, защитени
по такива причини и притежавани от организации от обществения сектор, включително данни от процедурите за
възлагане на поръчки, попадащи в обхвата на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20), не
следва да бъде обхванато от настоящия регламент. Следва да се създаде хоризонтален режим за повторното
използване на някои категории защитени данни, притежавани от организациите от обществения сектор, за
предоставянето на посреднически услуги за данни и на услуги, основаващи се на алтруизъм по отношение на данните
в Съюза. Специфичните характеристики на различните сектори могат да налагат разработването на системи на
основата на секторни данни, които същевременно се основават на изискванията на настоящия регламент.
Доставчиците на посреднически услуги за данни, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, следва
да могат да използват наименованието „признат в Съюза доставчик на посреднически услуги за данни“.
Юридическите лица, които се стремят да подкрепят цели от обществен интерес, като предоставят съответните данни
въз основа на алтруизъм по отношение на данните в голям мащаб и които отговарят на изискванията, установени в
настоящия регламент, следва да могат да се регистрират и да използват наименованието „призната в Съюза
организация за алтруистично споделяне на данни“. Когато специално секторно право на Съюза или национално
право изисква от организациите от обществения сектор, от такива доставчици на посреднически услуги за данни или
от такива юридически лица (организации за алтруистично споделяне на данни) да спазват специални допълнителни
технически, административни или организационни изисквания, включително чрез разрешителен или
сертификационен режим, тези разпоредби на специалното секторно право на Съюза или на националното право
също следва да се прилагат.
(8) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на
Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО,
Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(9) Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на
моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива
превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ
L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
(10) Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно рамка за свободното движение на
нелични данни в Европейския съюз (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 59).
(11) Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)
(ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(12) Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на
авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).
(13) Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху
интелектуалната собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).
(14) Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена
информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(15) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията (ОВ L 141 5.6.2015 г., стр. 73).
(16) Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и
търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г.,
стр. 1).
(17) Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право
(ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).
(18) Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в
цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92).
(19) Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното
използване на информацията от обществения сектор (ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 56).
(20) Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за
възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и
сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
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(4)

Настоящият регламент следва да не засяга прилагането на регламенти (EС) 2016/679 (21) и (ЕС) 2018/1725 (22) на
Европейския парламент и на Съвета, както и на директиви 2002/58/ЕО (23) и (ЕС) 2016/680 (24) на Европейския
парламент и на Съвета и съответстващите им разпоредби на националното право, включително когато личните и
неличните данни в даден набор от данни са неразривно свързани. По-специално, настоящият регламент не следва да
се тълкува като създаващ ново правно основание за обработването на лични данни за някоя регулирана дейност,
нито като изменящ изискванията във връзка с информацията, установени в Регламент (ЕС) 2016/679. Прилагането на
настоящия регламент следва да не възпрепятства трансграничното предаване на данни в съответствие с глава V от
Регламент (ЕС) 2016/679. В случай на стълкновение между настоящия регламент и правото на Съюза в областта на
защитата на личните данни или националното право, прието в съответствие с посоченото право на Съюза,
предимство следва да има съответното право на Съюза или националното право в областта на защита на личните
данни. Следва да е възможно органите за защита на данните да се разглеждат като компетентни органи съгласно
настоящия регламент. Когато други органи действат като компетентни органи съгласно настоящия регламент, те не
следва да засягат надзорните правомощия и компетентност на органите за защита на данните съгласно Регламент
(ЕС) 2016/679.

(5)

Необходими са действия на равнището на Съюза, за да се повиши доверието в споделянето на данни чрез създаване на
подходящи механизми за контрол от страна на субектите на данни и притежателите на данни върху данните, които се
отнасят до тях, както и за да се преодолеят други пречки пред добре функциониращата и конкурентоспособна
икономика, основана на данни. Тези действия следва да не засягат задълженията и ангажиментите по
международните търговски споразумения, сключени от Съюза. Рамката за управление в целия Съюз следва да има за
цел изграждане на доверие между физическите лица и предприятията по отношение на достъпа, контрола,
споделянето, използването и повторното използване на данните, по-специално чрез създаване на подходящи
механизми, позволяващи на субектите на данни да познават и упражняват пълноценно своите права, както и по
отношение на някои видове данни, държани от организации от обществения сектор, предоставянето на услуги от
доставчици на посреднически услуги за данни на субекти на данни, притежатели на данни и ползватели на данни,
както и събирането и обработването на данни, предоставени за алтруистични цели от физически и юридически лица.
По-специално, по-голямата прозрачност относно целта на използването на данните и условията, при които данните се
съхраняват от предприятията, може да спомогне за повишаване на доверието.

(6)

Идеята, че данните, генерирани или събирани от организациите от обществения сектор или други субекти за сметка на
публичните бюджети, следва да бъдат в полза на обществото, е част от политиката на Съюза от дълго време.
Директива (ЕС) 2019/1024 и специалното секторно право на Съюза гарантират, че организациите от обществения
сектор правят по-голяма част от генерираните от тях данни леснодостъпни за използване и за повторно използване.
Въпреки това до някои категории данни в публичните бази данни, като например поверителни търговски данни,
поверителна статистическа информация и данни, защитени с права върху интелектуална собственост на трети страни,
включително търговски тайни и лични данни, често не се предоставя достъп, дори и за научни изследвания или
дейности в областта на иновациите в обществен интерес, въпреки че такъв достъп е възможен съгласно приложимото
право на Съюза, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 и директиви 2002/58/ЕО и (ЕС) 2016/680. Поради
чувствителния характер на тези данни, преди до тях да се предостави достъп, трябва да бъдат изпълнени някои
технически и правни изисквания, не на последно място и за да се гарантира спазването на правата, които други лица
имат върху тези данни, или да се ограничи отрицателното въздействие върху основните права, принципа на
недискриминация и защитата на данните. Изпълнението на подобни изисквания обикновено изисква време и знания.
Това доведе до недостатъчното използване на такива данни. Въпреки че някои държави членки създават структури,
процеси или законодателство, за да улеснят този вид повторно използване, това не е така в целия Съюз. За да се
улесни използването на данни за европейски научни изследвания и иновации от частни и публични субекти, в целия
Съюз са необходими ясни условия за достъп до такива данни и за тяхното използване.

(21) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(22) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(23) Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на
правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност
на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(24) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за
отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
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Съществуват техники, които дават възможност за извършване на анализи на бази данни, съдържащи лични данни,
като анонимизация, диференциална неприкосновеност, генерализация, премахване и рандомизация, използване на
синтетични данни или други подобни методи, както и други най-съвременни методи за опазване на неприкосно
веността на личния живот, които могат да допринасят за съобразено с неприкосновеността на личния живот
обработване на данни. Държавите членки следва да предоставят подкрепа на организациите от обществения сектор с
цел оптимално използване на тези техники, чрез което да се предоставят възможно най-много данни за споделяне.
Прилагането на такива техники, заедно с всеобхватни оценки на въздействието върху защитата на данните и други
предпазни механизми, може да допринесе за по-голяма безопасност при използването и повторното използване на
личните данни и следва да гарантира безопасното повторно използване на поверителни от търговска гледна точка
бизнес данни за цели, свързани с научните изследвания, иновациите и статистиката. В много случаи прилагането на
такива техники, оценки на въздействието върху защитата на данните и други предпазни механизми означава, че
използването и повторното използване на данни може да се извършва само в защитена среда за обработване, която е
осигурена или контролирана от организация от обществения сектор. На равнището на Съюза има опит с такива
защитени среди за обработване, които се използват за изследване на статистически микроданни въз основа на
Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията (25). Като цяло, във връзка с личните данни, обработването на лични
данни следва да се извършва въз основа на едно или повече от правните основания за обработване, предвидени в
членове 6 и 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(8)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 принципите на защита на данните не следва да се прилагат по отношение
на анонимна информация, т.е. информация, която не е свързана с идентифицирано или подлежащо на
идентифициране физическо лице, или по отношение на лични данни, които са анонимизирани по такъв начин, че
субектът на данните не може или вече не може да бъде идентифициран. Повторното идентифициране на субектите на
данни от анонимизирани набори от данни следва да бъде забранено. Това не следва да засяга възможността за
провеждане на научни изследвания в областта на техниките за анонимизация, по-специално с цел гарантиране на
информационна сигурност, подобряване на съществуващите техники за анонимизиране и допринасяне за цялостната
стабилност на анонимизацията, предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

(9)

За да се улесни защитата на личните данни и поверителните данни и за да се ускори процесът на предоставяне на тези
данни на разположение за повторно използване съгласно настоящия регламент, държавите членки следва да
насърчават организациите от обществения сектор да създават и предоставят на разположение данни в съответствие с
принципа „отворени по замисъл и по подразбиране“, посочен в член 5, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/1024, и
да стимулират създаването и предоставянето на данни във формати и структури, които позволяват бърза
анонимизация в това отношение.

(10)

Категориите данни, притежавани от организациите от обществения сектор, които следва да бъдат обект на повторно
използване съгласно настоящия регламент, попадат извън обхвата на Директива (ЕС) 2019/1024, изключваща данни,
които не са достъпни поради търговска и статистическа поверителност, и данни, включени в произведения или други
закриляни обекти, по отношение на които трети страни имат права върху интелектуална собственост. Поверителните
търговски данни включват данни, защитени от търговски тайни, защитено ноу-хау и всякаква друга информация,
чието неправомерно разкриване би оказало въздействие върху пазарното положение или финансовото състояние на
предприятието. Настоящият регламент следва да се прилага за личните данни, които попадат извън обхвата на
Директива (ЕС) 2019/1024, доколкото режимът на достъп изключва или ограничава достъпа до такива данни по
причини, свързани със защитата на данните, защитата на личния живот и личната неприкосновеност, по-специално в
съответствие с правилата за защита на данните. Повторното използване на данни, които могат да съдържат търговски
тайни, следва да се извършва, без да се засяга Директива (ЕС) 2016/943, която определя рамката за законосъо
бразното придобиване, използване или разкриване на търговски тайни.

(11)

Настоящият регламент не следва да създава задължение за разрешаване на повторното използване на данни,
притежавани от организации от обществения сектор. По-специално, всяка държава членка следва да може да вземе
решение дали данните да са достъпни за повторно използване, както и по отношение на целите и обхвата на този
достъп. Настоящият регламент следва да допълва и да не засяга по-специалните задължения на организациите от
обществения сектор за разрешаване на повторното използване на данни, предвидени в специалното секторно право
на Съюза или национално право. Публичният достъп до официални документи може да се счита, че е в обществен
интерес. Като се има предвид ролята на публичния достъп до официални документи и прозрачността в
демократичното общество, настоящият регламент не следва да засяга и правото на Съюза или националното право
относно предоставянето на достъп до официални документи и оповестяването им. Достъп до официални документи
може по-специално да се предоставя в съответствие с националното право, без да се определят специфични условия
или като се определят специфични условия, които не са предвидени в настоящия регламент.

(25) Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент
и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 831/2002 на Комисията (OВ L 164, 18.6.2013 г., стp. 16).
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Режимът за повторно използване, предвиден в настоящия регламент, следва да се прилага за данни, чието
предоставяне е част от обществените задачи на съответните организации от обществения сектор съгласно правните
актове или други задължителни правила на държавите членки. При липсата на такива правила обществените задачи
следва да се определят в съответствие с общата административна практика на държавите членки, при условие че
обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преглед. Обществените задачи могат да бъдат
формулирани общо или според конкретния случай, за отделни организации от обществения сектор. Тъй като
публичните предприятия не са обхванати от определението за организация от обществения сектор, данните,
притежавани от публичните предприятия, не следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Данните,
притежавани от културни институции, като библиотеки, архиви и музеи, както и от оркестри, опери, балети и
театри, и от учебни заведения, не следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, тъй като произведенията и
другите документи, които те държат, са обхванати предимно от права върху интелектуалната собственост на трети
страни. Научноизследователските организации и организациите, финансиращи научни изследвания, също могат да
бъдат организирани като организации от обществения сектор или органи, регулирани от публичното право.
Настоящият регламент следва да се прилага за такива хибридни организации само в качеството им на научноизследо
вателски организации. Ако научноизследователска организация притежава данни като част от конкретно публичночастно сдружение с организации от частния сектор или други организации от обществения сектор, органи,
регулирани от публичното право, или хибридни научноизследователски организации, т.е. организирани като
организации от обществения сектор или като публични предприятия, чиято основна цел е провеждане на научни
изследвания, тези данни също не следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Когато е уместно, държавите
членки следва да могат да прилагат настоящия регламент по отношение на публични или частни предприятия, които
изпълняват задължения в обществения сектор или предоставят услуги от обществен интерес. Обменът на данни,
единствено с цел изпълнение на техните обществени задачи, между организациите от обществения сектор в Съюза
или между организациите от обществения сектор и организациите от обществения сектор на трети държави или
международни организации, както и обмена на данни между изследователи за нетърговски научноизследователски
цели, не следва да бъде предмет на разпоредбите на настоящия регламент относно повторното използване на
определени категории защитени данни, притежавани от организациите от обществения сектор.

(13)

Организациите от обществения сектор следва да спазват правото в областта на конкуренцията, когато установяват
принципите за повторно използване на притежаваните от тях данни, като избягват сключването на споразумения,
които могат да имат за цел или резултат създаването на изключителни права за повторното използване на
определени данни. Сключването на такива споразумения следва да бъде възможно само когато това е обосновано и
необходимо за предоставянето на услуга или доставката на продукт от обществен интерес. Такъв може да е случаят,
когато изключителното използване на данните е единственият начин да се увеличат максимално ползите за
обществото от въпросните данни, например когато съществува само един субект (който се е специализирал в
обработването на определен набор от данни) в състояние да предоставя услугата или да доставя продукта, който дава
възможност на организацията от обществения сектор да предоставя услуга или да доставя продукт от обществен
интерес. Такива договорености обаче следва да бъдат сключвани в съответствие с приложимото право на Съюза или
националното право и да подлежат на редовен преглед въз основа на пазарен анализ, за да се установи дали
продължава да е необходимо наличието на такова изключително право. Освен това такива договорености следва да
са съобразени със съответните правила за държавна помощ, когато е приложимо, и следва да бъдат сключвани за
ограничен срок, който не следва да надвишава 12 месеца. За да се гарантира прозрачност, такива изключителни
споразумения следва да се публикуват онлайн във форма, която е съобразена със съответното право на Съюза в
областта на обществените поръчки. Когато изключителното право за повторно използване на данни не е съобразено с
настоящия регламент, това изключително право следва да отпадне.

(14)

Вече сключените или съществували преди датата на влизане в сила на настоящия регламент забранени споразумения
за предоставяне на изключителни права и други практики или договорености, отнасящи се до повторното използване
на данни, притежавани от организации от обществения сектор, с които не се предоставят изрично изключителни
права, но за които може основателно да се очаква да ограничават наличността на данните за повторно използване, не
следва да се подновяват след изтичането на техния срок. Безсрочните или дългосрочни споразумения следва да бъдат
прекратени в рамките на 30 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(15)

С настоящия регламент следва да бъдат определени условия за повторно използване на защитени данни, които да са
приложими за организации от обществения сектор, определени за компетентни съгласно националното право да
разрешават или да отказват достъпа до повторното използване, и които да не засягат правата или задълженията,
свързани с достъпа до такива данни. Тези условия следва да бъдат недискриминационни, прозрачни,
пропорционални и обективно обосновани, като същевременно не ограничават конкуренцията и са насочени
по-специално към насърчаване на достъпа на МСП и новосъздадени предприятия до такива данни. Условията за
повторно използване следва да бъдат определени по начин, който насърчава научните изследвания, така че например
отдаването на приоритет на научните изследвания следва по правило да се счита за недискриминационно.
Организациите от обществения сектор, които разрешават повторно използване, следва да разполагат с техническите
средства, необходими за гарантиране на защитата на правата и интересите на трети страни, и следва да бъдат
оправомощени да изискват от повторния ползвател необходимата информация. Условията, свързани с повторното
използване на данните, следва да бъдат ограничени до необходимото за запазване на правата и интересите на трети
страни по отношение на данните и целостта на информационните и комуникационните системи на организациите от
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обществения сектор. Организациите от обществения сектор следва да прилагат условия, които най-добре обслужват
интересите на повторния ползвател, без това да води до непропорционална тежест за организациите от обществения
сектор. Условията, свързани с повторното използване на данните, следва да бъдат определени така, че да се
осигуряват ефективни гаранции по отношение на защитата на личните данни. Преди прехвърлянето си личните
данни следва да бъдат анонимизирани, така че да не позволяват идентифициране на субектите на данни, а данните,
съдържащи поверителна търговска информация, следва да бъдат изменени по начин, по който не се разкрива
поверителна информация. Когато предоставянето на анонимизирани или изменени данни не отговаря на нуждите на
повторния ползвател, може да бъде разрешено повторното използване на данните на място или дистанционно в
защитена среда за обработване, при условие че са изпълнени изискванията за извършване на оценка на въздействието
върху защитата на данните и за консултиране с надзорния орган съгласно членове 35 и 36 от Регламент
(ЕС) 2016/679 и че рисковете за правата и интересите на субектите на данни са счетени за минимални.
Това може да бъде подходяща уредба за повторното използване на псевдонимизирани данни. Надзор върху анализа на
данни в такива защитени среди за обработване следва да бъде упражняван от организацията от обществения сектор, за
да се защитят правата и интересите на трети страни. По-специално личните данни следва да се прехвърлят на трета
страна за повторно използване само когато има правно основание, съгласно правото в областта на защитата на данни,
позволяващо такова прехвърляне. Нелични данни следва да се прехвърлят само когато няма причина да се счита, че
комбинацията от набори от нелични данни би довела до идентифициране на субектите на данни. Това следва да се
прилага и за псевдонимизирани данни, които запазват характера си на лични данни. В случай на повторно
идентифициране на субектите на данни задължението за уведомяване на организацията от обществения сектор за
такова нарушение на сигурността на данните следва да се прилага в допълнение към задължението за уведомяване на
надзорния орган и на субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Когато е целесъобразно,
организациите от обществения сектор следва да улесняват повторното използване на данни въз основа на съгласието
на субектите на данни или на разрешението на притежателите на данни относно повторното използване на отнасящи
се до тях данни чрез подходящи технически средства. Във връзка с това организацията от обществения сектор следва
да положи максимални усилия за оказване на съдействие на потенциалните повторни ползватели в търсенето на
такова съгласие или разрешение чрез създаване на технически механизми, които позволяват предаването на искания
за съгласие или разрешение от повторни ползватели, когато това е практически осъществимо. Не следва да се
предоставя информация за контакт, която позволява на повторните ползватели да се свързват пряко със субектите на
данни или с притежателите на данни. Когато организацията от обществения сектор предава искане за съгласие или
разрешение, тя следва да гарантира, че субектът на данните или притежателят на данните е ясно информиран за
възможността да откаже да даде съгласие или разрешение.
(16)

За да се улесни и насърчи използването на данни, притежавани от организациите от обществения сектор, за целите на
научните изследвания, организациите от обществения сектор се насърчават да разработят хармонизиран подход и
хармонизирани процеси, за да направят посочените данни лесно достъпни за целите на научните изследвания в
обществен интерес. Това би могло да означава, inter alia, създаване на рационализирани административни процедури,
стандартизиран формат на данните, информационни метаданни относно избора на методология и на събиране на
данни, както и стандартизирани полета с данни, които позволяват лесното свързване на набори от данни от
различни източници на данни в обществения сектор, когато това е от значение за целите на анализа. Целта на тези
практики следва да бъде популяризирането на публично финансираните и генерирани данни за целите на научните
изследвания в съответствие с принципа „възможно най-отворен, ограничен, доколкото е необходимо“.

(17)

Правата върху интелектуалната собственост на трети страни не следва да бъдат засегнати от настоящия регламент.
Настоящият регламент не следва да засяга съществуването или притежаването на права върху интелектуална
собственост на организациите от обществения сектор, нито да ограничава упражняването на тези права по какъвто и
да било начин. Задълженията, наложени в съответствие с настоящия регламент, следва да се прилагат само
дотолкова, доколкото са съвместими с международните споразумения за защита на правата върху интелектуална
собственост, и по-специално с Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения
(Бернската конвенция), Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната
собственост (Споразумението ТРИПС), Договора на Световната организация за интелектуална собственост за
авторското право и правото на Съюза или националното право в областта на интелектуалната собственост.
Организациите от обществения сектор обаче следва да упражняват своето авторско право по начин, който улеснява
повторното използване.

(18)

Данните, които са предмет на права върху интелектуална собственост, както и на търговски тайни, следва да се
прехвърлят на трета страна само когато това прехвърляне е законосъобразно съгласно правото на Съюза или на
националното право, или със съгласието на носителите на правата. Когато организации от обществения сектор са
носители на правото на производителя на база данни, предвидено в член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (26), те не следва да упражняват това право с цел да предотвратят или да
ограничат повторното използване на данни извън границите, предвидени в настоящия регламент.

(26) Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77,
27.3.1996 г., стр. 20).
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(19)

Предприятията и субектите на данни следва да са сигурни, че повторното използване на определени категории
защитени данни, които са притежавани от организациите от обществения сектор, ще се извършва по начин, по който
се зачитат техните права и интереси. Поради това е необходимо да бъдат въведени допълнителни гаранции за
ситуации, при които повторното използване на такива данни от обществения сектор се извършва въз основа на
обработване на данните извън обществения сектор, като например изискване организациите от обществения сектор
да гарантират, че правата и интересите на физическите и юридическите лица са напълно защитени, по-специално във
връзка с личните данни, чувствителните търговски данни и правата върху интелектуалната собственост, във всички
случаи, включително когато такива данни се предават към трети държави. Организациите от обществения сектор не
следва да разрешават повторното използване на информацията, съхранявана в приложения за електронно
здравеопазване от застрахователни предприятия или друг доставчик на услуги с цел дискриминация при
определянето на цените, тъй като това би било в противоречие с основното право на достъп до здравеопазване.

(20)

Освен това, за да се запазят лоялната конкуренция и отворената пазарна икономика, е от изключително значение да се
опазят от незаконен достъп защитени данни от неличен характер, по-специално търговските тайни, но също и
неличните данни, представляващи съдържание, защитено с права върху интелектуална собственост, който незаконен
достъп може да доведе до кражба на интелектуална собственост или промишлен шпионаж. За да се гарантира
защитата на правата или на интересите на притежателите на данни, следва неличните данни, които трябва да бъдат
защитени от незаконен или неразрешен достъп в съответствие с правото на Съюза или националното право и които
се притежават от организации от обществения сектор, да могат да се предават към трети държави, но само когато се
предоставят подходящи гаранции относно използването на данните. Тези подходящи гаранции следва да включват
изискване организацията от обществения сектор да прехвърля защитени данни на повторния ползвател само ако
същият повторен ползвател поеме договорен ангажимент в интерес на защитата на данните. Повторен ползвател,
който възнамерява да предаде защитените данни към трета държава, следва да спазва задълженията, предвидени в
настоящия регламент, дори след като данните са били предадени към третата държава. С цел да се гарантира точното
изпълнение на тези задължения, повторният ползвател следва също така да приеме юрисдикцията на държавата
членка на организацията от обществения сектор, разрешила повторното използване, при съдебното уреждане на
спорове.

(21)

Следва да се счита, че са осигурени подходящи гаранции, когато в третата държава, към която се предават неличните
данни, са въведени равностойни мерки, с които се гарантира, че данните се ползват от ниво на защита, подобно на
приложимото съгласно правото на Съюза, по-специално по отношение на защитата на търговските тайни и правата
върху интелектуалната собственост. За тази цел Комисията следва да може да декларира чрез актове за изпълнение,
когато това е обосновано поради значителния брой искания в целия Съюз относно повторното използване на
нелични данни в конкретни трети държави, че дадена трета държава осигурява ниво на защита, което по същество е
равностойно на предвиденото в правото на Съюза. Комисията следва да преценява необходимостта от такива актове
за изпълнение въз основа на информацията, предоставяна от държавите членки чрез Европейския комитет за
иновации в областта на данните. Такива актове за изпълнение биха могли да служат за уверение пред организациите
от обществения сектор, че повторното използване на данни, притежавани от организациите от обществения сектор в
съответната трета държава, няма да застраши защитения характер на посочените данни. При оценката на нивото на
защита, осигурено в съответната трета държава, следва по-специално да се вземат предвид съответното общо и
секторно право, включително в областта на обществената сигурност, отбраната, националната сигурност и
наказателното право, относно достъпа до неличните данни и тяхната защита, достъпа на организациите от
обществения сектор на тази трета държава до предадените данни, съществуването и ефективното функциониране в
третата държава на един или повече независими надзорни органи, отговорни за гарантирането и осигуряването на
спазването на правния режим, уреждащ достъпа до такива данни, международните ангажименти на третата държава
по отношение на защитата на данните, или други задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции или
инструменти, както и от участието ѝ в многостранни или регионални системи.
Наличието на ефективни средства за правна защита за притежателите на данни, за организациите от обществения
сектор или за доставчиците на посреднически услуги за данни в съответната трета държава е от особено значение в
контекста на предаването на нелични данни към тази трета държава. Следователно тези гаранции следва да включват
наличието на приложими права и на ефективни средства за правна защита. Такива актове за изпълнение следва да не
засягат каквото и да било правно задължение или споразумение под формата на договор, което вече е поето или
сключено от повторен ползвател в интерес на защитата на нелични данни, по-специално промишлени данни, както и
правото на организациите от обществения сектор да задължат повторните ползватели да спазват условията за
повторно използване в съответствие с настоящия регламент.

(22)

Някои трети държави приемат законови, подзаконови и други правни актове, които имат за цел пряко предаване или
предоставяне на достъп на правителства до нелични данни в Съюза под контрола на физически и юридически лица
под юрисдикцията на държавите членки. Решенията на съдилища или трибунали на трети държави или решенията
на административни органи на трети държави, с които се иска такова предаване на нелични данни или достъп до
такива данни, следва да подлежат на изпълнение, когато те се основават на международно споразумение, като
договор за правна помощ, което е в сила между отправилата искането трета държава и Съюза или държава членка. В
някои случаи могат да възникнат ситуации, при които задължението за предаване на нелични данни или
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предоставяне на достъп до такива данни, произтичащо от правото на трета държава, противоречи на конкурентно
задължение за защита на такива данни съгласно правото на Съюза или националното право, по-специално по
отношение на защитата на основните права на лицето или на основните интереси на държава членка, свързани с
националната сигурност или отбрана, както и чувствителни търговски данни и защитата на правата върху
интелектуалната собственост, включително на договорните задължения по отношение на поверителността в
съответствие с това право. При липсата на международни споразумения, уреждащи такива въпроси, предаването или
достъпът до нелични данни следва да бъдат разрешени само ако, по-специално, е проверено, че правната система на
третата държава изисква да бъдат посочени основанията и пропорционалността на решението или съдебното
решение, че решението или съдебното решение е конкретно по своя характер и че мотивираното възражение от
страна на адресата подлежи на разглеждане от компетентен съд или правораздавателен орган на трета държава, който
е оправомощен надлежно да вземе предвид съответните правни интереси на доставчика на такива данни.
Освен това организациите от обществения сектор, физическите или юридическите лица, на които е предоставено
правото на повторно използване на данните, доставчиците на посреднически услуги за данни и признатите
организации за алтруистично споделяне на данни следва да гарантират, че когато подписват споразумения с други
частноправни субекти, неличните данни, притежавани в Съюза, са достъпни в трети държави или се предават към тях
само в съответствие с правото на Съюза или националното право на съответната държава членка.
(23)

За да се насърчи допълнително доверието в основаната на данни икономика на Съюза, от съществено значение е да се
осигури прилагането на гаранциите, позволяващи на гражданите на Съюза, обществения сектор и предприятията да
упражняват контрол върху своите стратегически и чувствителни данни, и зачитането на правото, ценностите и
стандартите на Съюза по отношение, inter alia, на сигурността, защитата на данните и защитата на потребителите. С
цел да се предотврати незаконният достъп до нелични данни, организациите от обществения сектор, физическите
или юридическите лица, на които е предоставено правото за повторно използване на данни, доставчиците на
посреднически услуги за данни и признатите организации за алтруистично споделяне на данни следва да
предприемат всички разумни мерки за предотвратяване на достъпа до системите, в които се съхраняват нелични
данни, включително криптиране на данни или провеждане на корпоративни политики. За тази цел следва да се
гарантира, че организациите от обществения сектор, физическите или юридическите лица, на които е предоставено
правото на повторно използване на данни, доставчиците на посреднически услуги за данни и признатите
организации за алтруистично споделяне на данни спазват всички съответни технически стандарти, кодекси за
поведение и сертификации на равнището на Съюза.

(24)

С цел да се изгради доверие в механизмите за повторно използване, може да се наложи да се приложат по-строги
условия за някои видове нелични данни, които могат да бъдат определени като изключително чувствителни в
бъдещи конкретни законодателни актове на Съюза, по отношение на предаването към трети държави, ако такова
предаване би могло да застраши постигането на целите на обществената политика на Съюза, в съответствие с
международните ангажименти. Например в областта на здравеопазването някои набори от данни, притежавани от
участниците в системата на общественото здравеопазване, като например обществените болници, могат да бъдат
идентифицирани като изключително чувствителни здравни данни. Други важни сектори включват транспорт,
енергетика, околна среда и финанси. За да се осигурят хармонизирани практики в целия Съюз, такива видове
изключително чувствителни нелични обществени данни следва да бъдат определени от правото на Съюза, например
в контекста на европейското пространство на здравни данни или в друго секторно право. Условията, свързани с
предаването на такива данни към трети държави, следва да бъдат определени в делегирани актове. Условията следва
да бъдат пропорционални, недискриминационни и необходими за защита на определените законни цели на
обществената политика на Съюза, като защитата на общественото здраве, безопасността, околната среда, обществения
морал, защитата на потребителите, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Условията
следва да отговарят на установените рискове във връзка с чувствителността на тези данни, включително по
отношение на риска от повторно идентифициране на лицата. Те могат да включват условия, приложими за
предаването, или технически правила, като изискването за използване на защитена среда за обработване,
ограничения по отношение на повторното използване на данни в трети държави или категории лица, имащи право
да предават такива данни към трети държави или да получат достъп до данните в третата държава. В изключителни
случаи тези условия могат да включват и ограничения върху предаването на данни към трети държави, за да се
защити общественият интерес.

(25)

Организациите от обществения сектор следва да могат да начисляват такси за повторното използване на данни, но
също така следва да могат да разрешат повторно използване срещу по-ниска такса или безплатно, например за някои
категории повторно използване, като например повторно използване с нетърговска цел или с научноизследователска
цел, или повторно използване от МСП и новосъздадени предприятия, организации на гражданското общество и
учебни заведения, за да поощряват такова повторно използване с цел стимулиране на научните изследвания и
иновациите и с цел оказване на подкрепа, в съответствие с правилата за държавна помощ, на предприятия, които са
важен източник на иновации, но обикновено срещат повече трудности, когато събират сами съответните данни. В
този конкретен контекст целите на научните изследвания следва да се разбират като включващи всички видове
свързани с научните изследвания цели, независимо от организационната или финансовата структура на въпросната
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научноизследователска институция, с изключение на научните изследвания, провеждани от предприятие, което има
за цел разработването, подобряването или оптимизирането на продукти или услуги. Тези такси следва да бъдат
прозрачни, недискриминационни и сведени до направените необходими разходи и следва да не ограничават
конкуренцията. Следва да бъде оповестен публично списък на категориите повторни ползватели, за които се прилага
по-ниска такса или не се прилага такса, заедно с критериите, използвани за изготвянето на този списък.
(26)

С цел да се поощрява повторното използване на определени категории данни, притежавани от организации от
обществения сектор, държавите членки следва да създадат единна информационна точка, която да действа като
интерфейс за повторните ползватели, които се стремят да използват повторно посочените данни. Точката следва да
има междусекторен обхват и следва да допълва, ако е необходимо, правилата на секторно ниво. Единната
информационна точка следва да може да разчита на автоматизирани средства, когато предава запитвания или
искания за повторно използване. В процеса на предаване следва да се осигури достатъчен човешки надзор. За тази цел
биха могли да се използват съществуващите практически механизми, като например порталите за свободно достъпни
данни. Единната информационна точка следва да разполага със списък с материали, съдържащ обща информация за
всички налични източници на данни, включително, когато е уместно, източниците на данни, които са налични в
секторните, регионалните или местните информационни точки, със съответната информация, описваща наличните
данни. Освен това държавите членки следва да определят, да създават или да улесняват създаването на компетентни
органи в подкрепа на дейностите на организациите от обществения сектор, които разрешават повторното използване
на определени категории защитени данни. Техните задачи могат да включват предоставяне на достъп до данни,
когато това е предвидено съгласно секторното право на Съюза или националното право. Тези компетентни органи
следва да съдействат на организациите от обществения сектор с най-съвременни техники, включително относно това
как най-добре да структурират и съхраняват данните, за да бъдат лесно достъпни, по-специално чрез
приложнопрограмни интерфейси, както и да бъдат оперативно съвместими и да могат да бъдат прехвърляни и
търсени, като вземат предвид най-добрите практики за обработване на данни, както и всички съществуващи
регулаторни и технически стандарти, и най-добрите практики относно защитените среди за обработване на данни,
които позволяват анализ на данните по начин, който запазва неприкосновеността на информацията.
Компетентните органи следва да действат в съответствие с инструкциите, получени от организацията от обществения
сектор. Такава структура за съдействие би могла да оказва съдействие на субектите и притежателите на данни чрез
управление на съгласието или разрешението за повторно използване, включително съгласието и разрешението за
определени области на научни изследвания, когато е в съответствие с признатите етични норми в областта на
научните изследвания. Компетентните органи не следва да имат надзорна функция, която е запазена за надзорните
органи съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Без да се засягат надзорните правомощия на органите за защита на
данните, за обработването на данни следва да е отговорна организацията от обществения сектор, отговарящa за
съдържащия данните регистър, която остава администратор на данни по смисъла на определението в
Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото става дума за лични данни. Държавите членки следва да могат да разполагат с
един или повече компетентни органа, които биха могли да действат в различни сектори. Вътрешните служби на
организациите от обществения сектор също биха могли да действат като компетентни органи. Компетентен орган би
могъл да бъде организация от обществения сектор, която съдейства на други организации от обществения сектор при
даването на разрешение за повторно използване на данни, когато е приложимо, или организация от обществения
сектор, която сама разрешава повторното използване. Оказването на съдействие на други организации от
обществения сектор следва да предполага при поискване те да бъдат информирани за най-добрите практики за това
как да се изпълнят изискванията, установени с настоящия регламент, като например техническите средства за
осигуряване на защитена среда за обработване или техническите средства за гарантиране на неприкосновеността на
личния живот и поверителността, когато се предоставя достъп до данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(27)

Очаква се посредническите услуги за данни да играят ключова роля в икономиката, основана на данни, по-специално
като подкрепят и насърчават практиките за доброволно споделяне на данни между предприятията или улесняват
обмена на данни в рамките на задълженията, установени в правото на Съюза или националното право. Те могат да се
превърнат в инструмент за улесняване на обмена на значителни количества от относими данни. Доставчиците на
посреднически услуги за данни, които биха могли да включват и организации от обществения сектор, предлагащи
услуги, които свързват различните участници, могат да допринасят за ефективното обединяване на данни, както и да
улесняват двустранното споделяне на данни. Специализираните посреднически услуги за данни, които са независими
от субектите на данни, притежателите на данни и ползвателите на данни, биха могли да изпълняват роля, улесняваща
появата на нови, основани на данните екосистеми, които са независими от всеки участник със значителна степен на
пазарна мощ, и същевременно да дават възможност за недискриминационен достъп до икономиката, основана на
данни, на предприятия с всякакъв размер, и по-специално МСП и новосъздадени предприятия с ограничени
финансови, правни или административни средства. Това ще бъде особено важно в контекста на създаването на общи
европейски пространства на данни, а именно специфични за конкретни цели или сектори или междусекторни
оперативно съвместими рамки от общи стандарти и практики за споделяне или съвместно обработване на данни с
цел, inter alia, разработване на нови продукти и услуги, научни изследвания или инициативи на гражданското
общество. Посредническите услуги за данни биха могли да включват двустранно или многостранно споделяне на
данни или създаване на платформи или бази данни, позволяващи споделянето или съвместното използване на данни,
както и създаването на специфична инфраструктура за взаимното свързване на субектите на данни и притежателите на
данни с ползвателите на данни.
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Настоящият регламент следва да обхваща услуги, чиято цел е установяването на търговски отношения за целите на
споделянето на данни между неопределен брой субекти на данни и притежатели на данни, от една страна, и
ползватели на данни, от друга страна, чрез технически, правни или други средства, включително с цел упражняване
на правата на субектите на данни по отношение на личните данни. Когато предприятията или другите субекти
предлагат множество услуги, свързани с данни, настоящият регламент следва да обхваща само дейностите, които
пряко засягат предоставянето на посреднически услуги за данни. Осигуряването на съхранение на данни в облак, на
анализ, на софтуер за споделяне на данни, на уеб браузъри, на приставки за браузъри или на услуги за електронна
поща не следва да се счита за посредническа услуга за данни по смисъла на настоящия регламент, при условие че
такава услуга осигурява само технически инструменти за субектите на данни или притежателите на данни да
споделят данни с други лица, но осигуряването на тези инструменти няма за цел нито да установява търговски
отношения между притежателите на данни и ползвателите на данни, нито да позволява на доставчика на
посреднически услуги за данни да придобива информация относно установяването на търговски отношения за
целите на споделянето на данни. Примерите за посреднически услуги за данни включват пазари за данни, на които
предприятията биха могли да предоставят данни на други, организатори на екосистеми за споделяне на данни, които
са отворени за всички заинтересовани лица, например в контекста на общите европейски пространства на данни,
както и масиви от данни, създадени съвместно от няколко юридически или физически лица с намерението да
предоставят лиценз за използването на такива масиви от данни на всички заинтересовани лица по такъв начин, че
всички участници в тях да получават възнаграждение за своето участие.
Това би изключило услугите, при които се получават данни от притежателите на данни, обобщават се, обогатяват се
или се трансформират данните за целите на добавянето на значителна стойност към тях и се предоставя лиценз на
ползвателите на данни за използването на получените като резултат данни, без да се установяват търговски
отношения между притежателите на данни и ползвателите на данни. Това би изключило и услугите, използвани
изключително от един притежател на данни, за да може да се използват притежаваните от него данни, или
използвани от много юридически лица в затворена група, включително отношения между доставчик или клиент или
договорно установени сътрудничества, по-специално тези, чиято основна цел е да се гарантират функционалните
характеристики на обектите и уредите, свързани с интернет на нещата.

(29)

Услуги, които са насочени към посредничеството във връзка със защитено с авторско право съдържание, като
например на доставчиците на онлайн услуга за споделяне на съдържание съгласно определението в член 2, точка 6
от Директива (ЕС) 2019/790, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент. Доставчиците на
консолидирани данни съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 35 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на
Европейския парламент и на Съвета (27) и доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно
определението в член 4, точка 19 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (28) не следва
да се считат за доставчици на посреднически услуги за данни за целите на настоящия регламент. Настоящият
регламент не следва да се прилага за услуги, предлагани от организации от обществения сектор с цел да се улесни
повторното използване на защитени данни, притежавани от организации от обществения сектор в съответствие с
настоящия регламент, или използването на каквито и да било други данни, доколкото тези услуги нямат за цел
установяване на търговски отношения. Организациите за алтруистично споделяне на данни, уредени в настоящия
регламент, следва да не се считат за предлагащи посреднически услуги за данни, при условие че тези услуги не
установяват търговски отношения между потенциалните ползватели на данни, от една страна, и субектите на данни и
притежателите на данни, които предоставят данните за алтруистични цели, от друга. Други услуги, които нямат за цел
установяване на търговски отношения, като например на хранилища, които имат за цел да позволят повторното
използване на научноизследователски данни в съответствие с принципите на свободен достъп, не следва да се считат
за посреднически услуги за данни по смисъла на настоящия регламент.

(30)

Специфична категория посреднически услуги за данни включва тези на доставчиците на услуги, които предлагат
услугите си на субекти на данни. Тези доставчици на посреднически услуги за данни се стремят да подобрят
възможността за действия на субектите на данни, по-специално контрола на физическите лица върху данните,
свързани с тях. Такива доставчици биха могли да подпомагат физическите лица при упражняването на техните права
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално при даването и оттеглянето на тяхното съгласие за обработването
на данни, правото на достъп до собствените им данни, правото на коригиране на неточни лични данни, правото на
изтриване или правото „да бъдеш забравен“, правото на ограничаване на обработването и правото на преносимост на
данните, което позволява на субектите на данни да преместват личните си данни от един към друг администратор. В
този контекст е важно бизнес моделът на такива доставчици да гарантира, че няма несъгласувани стимули, които
насърчават физическите лица да използват такива услуги, за да предоставят повече свързани с тях данни за
обработване от това, което е в техен собствен интерес. Това би могло да включва консултиране на физическите лица
относно възможното ползване на техните данни и извършване на надлежни проверки на ползватели на данни, преди
да им бъде позволено да се свържат със субекти на данни, с цел избягване на измамни практики. В определени
ситуации може да е желателно да се съпоставят реални данни в рамките на пространство за лични данни, така че

(27) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(28) Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива
2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
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обработването да може да се осъществи в рамките на това пространство, без лични данни да се прехвърлят на трети
страни, за да се постигне максимална защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Такива
пространства за лични данни могат да съдържат статични лични данни като име, адрес или дата на раждане, както и
динамични данни, генерирани от дадено лице, например чрез използването на онлайн услуга или обект, свързан с
интернет на нещата. Те могат да бъдат използвани и за съхраняване на проверена информация за самоличността, като
номер на паспорта или социалноосигурителна информация, както и като свидетелства, като свидетелства за
управление на МПС, дипломи или информация за банкова сметка.
(31)

Кооперативите за данни се стремят да постигнат редица цели, по-специално да укрепват позицията на физическите
лица при вземането на информирани решения, преди да дадат съгласие за използване на данни, като оказват влияние
върху реда и условията, прилагани от организациите на ползвателите на данни и свързани с използването на данни, по
начин, който предоставя по-добър избор на отделните членове на групата, или при евентуалното намиране на
решения при конфликт между позициите на отделните членове на група относно начина, по който могат да бъдат
използвани данните, когато тези данни се отнасят до няколко субекта на данни в рамките на тази група. В този
контекст е важно да се признае, че правата съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 са лични права на субекта на данни и
че субектите на данни не могат да се отказват от тези права. Кооперативите за данни могат също така да
представляват полезно средство за еднолични предприятия и МСП, които по отношение на знанията за споделяне на
данни често са сравними с физическите лица.

(32)

С цел да се повиши доверието в такива посреднически услуги за данни, по-специално свързани с използването на данни
и спазването на условията, наложени от субектите на данни и държателите на данни, е необходимо да се създаде
регулаторна рамка на равнището на Съюза, която установява изисквания с висока степен на хармонизиране, свързани с
надеждното предоставяне на такива посреднически услуги за данни, и която да се прилага от компетентните органи.
Посочената рамка ще допринесе за осигуряване на по-добър контрол от страна на субектите и притежателите на данни,
както и от страна на ползвателите на данни, върху достъпа до и използването на техните данни, в съответствие с правото
на Съюза. Освен това Комисията би могла да насърчава и улеснява разработването на кодекси за поведение на равнището
на Съюза с участието на съответните заинтересовани страни, по-специално относно оперативната съвместимост. В
ситуации, в които споделянето на данни се осъществява както в контекста на модела „дружество-дружество“, така и в
контекста на модела „дружество-потребител“, доставчиците на посреднически услуги за данни следва да предложат нов
„европейски“ начин на управление на данните, при който в икономиката, основана на данните, се прави разграничаване
между предоставянето, посредничеството и използването на данните. Доставчиците на посреднически услуги за данни
биха могли също така да предоставят конкретна техническа инфраструктура за взаимната свързаност на субектите на
данни и притежателите на данни с ползвателите на данни. Във връзка с това е особено важно тази инфраструктура да се
структурира по такъв начин, че МСП и новосъздадените предприятия да не срещат технически или други пречки пред
участието си в икономиката, основана на данни.
Доставчиците на посреднически услуги за данни следва да могат да предлагат специфични допълнителни инструменти
и услуги на притежателите на данни или субектите на данни с конкретната цел за улесняване на обмена на данни,
като например временно съхранение, филтриране, преобразуване, анонимизация и псевдонимизация. Тези
инструменти и услуги следва да се използват само по изрично искане или след одобрение от притежателя на данни
или субекта на данни, а предлаганите в този контекст инструменти на трети страни не следва да използват данните за
други цели. В същото време на доставчиците на посреднически услуги за данни следва да бъде разрешено да адаптират
обменяните данни, за да се подобри използваемостта на данните от страна на ползвателя на данни, когато ползвателят
на данни желае това, или за да се подобри оперативната съвместимост, например чрез преобразуването на данните в
конкретен формат.

(33)

Важно е да се създадат възможности за конкурентна среда за споделяне на данни. Ключов елемент за установяването
на доверие и увеличаване на контрола от страна на притежателите на данни, субектите на данни и ползвателите на
данни спрямо посредническите услуги за данни е неутралността на доставчиците на посреднически услуги за данни
по отношение на данните, обменяни между притежателите на данни или субектите на данни и ползвателите на
данни. Поради това е необходимо доставчиците на посреднически услуги за данни да действат само като посредници
при сделките и да не използват обменяните данни за каквито и да било други цели. Търговските условия,
включително ценообразуването за предоставяне на посредническите услуги за данни, не следва да зависят от това
дали потенциален притежател на данни или ползвател на данни използва други услуги, включително съхранение,
анализ, изкуствен интелект или други основани на данни приложения, предоставяни от същия доставчик на
посреднически услуги за данни или от свързан субект, и до каква степен притежателят на данни или ползвателят на
данни използва такива други услуги. Това също така ще изисква структурно разделение между посредническата
услуга за данни и всички други предоставяни услуги, така че да се избегнат конфликти на интереси. Това означава, че
посредническата услуга за данни следва да се предоставя чрез юридическо лице, което е отделено от другите дейности
на този доставчик на посреднически услуги за данни.
Доставчиците на посреднически услуги за данни следва обаче да могат да използват данните, предоставяни от
притежателя на данни, за подобряване на своите посреднически услуги за данни. Доставчиците на посреднически
услуги за данни следва да могат да предоставят на разположение на притежателите на данни, субектите на данни или
ползвателите на данни свои собствени или принадлежащи на трета страна инструменти с оглед улесняване на обмена
на данни, например инструменти за преобразуване или филтриране на данни, единствено при изрично искане или
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одобрение от страна на субекта на данни или притежателя на данни. При предлаганите в този контекст инструменти
на трети страни данните не следва да се използват за цели, различни от тези, които са свързани с посреднически
услуги за данни. Доставчиците на посреднически услуги за данни, които посредничат при обмена на данни между
физическите лица като субекти на данни и юридическите лица като ползватели на данни, следва освен това да
поемат доверително задължение към физическите лица, за да се гарантира, че те действат в най-добрия интерес на
субектите на данни. Въпросите относно отговорността за всички материални и нематериални вреди, произтичащи от
поведението на доставчика на посреднически услуги за данни, биха могли да бъдат уредени в съответния договор, въз
основа на националната уредба на отговорността.
(34)

Доставчиците на посреднически услуги за данни следва да предприемат разумни мерки за осигуряване на оперативна
съвместимост в рамките на даден сектор и между различните сектори, за да се гарантира правилното функциониране
на вътрешния пазар. Разумните мерки биха могли да включват придържане към съществуващите, широко използвани
стандарти в сектора, в който работят доставчиците на посреднически услуги за данни. Европейският комитет за
иновации в областта на данните следва да улеснява създаването на допълнителни промишлени стандарти, когато е
необходимо. Доставчиците на посреднически услуги за данни следва своевременно да прилагат мерките за
оперативна съвместимост на посредническите услуги за данни, определени от Европейския комитет за иновации в
областта на данните.

(35)

Настоящият регламент не следва да засяга задължението на доставчиците на посреднически услуги за данни да спазват
Регламент (ЕС) 2016/679, както и отговорността на надзорните органи да гарантират спазването на посочения
регламент. Когато доставчиците на посреднически услуги за данни обработват лични данни, настоящият регламент
следва да не засяга защитата на личните данни. Когато доставчиците на посреднически услуги за данни са
администратори или обработващи данни, съгласно определенията в Регламент (ЕС) 2016/679, те са обвързани от
правилата на посочения регламент.

(36)

Очаква се доставчиците на посреднически услуги за данни да разполагат с процедури и мерки за налагане на санкции
за измамни практики или злоупотреби във връзка със страни, търсещи достъп чрез техните посреднически услуги за
данни, включително чрез мерки като изключване на ползватели на данни, които не спазват условията на услугата
или нарушават съществуващото право.

(37)

Доставчиците на посреднически услуги за данни следва също така да предприемат мерки за гарантиране на спазването
на правото в областта на конкуренцията и да въведат процедури за тази цел. Това се отнася по-специално до ситуации,
в които споделянето на данни позволява на предприятията да получат информация за пазарните стратегии на своите
настоящи или потенциални конкуренти. Чувствителната от гледна точка на конкуренцията информация обикновено
включва информация за данните на клиентите, бъдещи цени, производствени разходи, количества, обороти,
продажби или капацитет.

(38)

Следва да се създаде процедура за уведомяване по отношение на посредническите услуги за данни, за да се осигури
управление на данните в рамките на Съюза, основано на надежден обмен на данни. Ползите от една надеждна среда
биха се постигнали най-добре чрез налагане на редица изисквания за предоставянето на посреднически услуги за
данни, но без да се изисква изрично решение или административен акт от компетентния орган за посреднически
услуги за данни за предоставянето на такива услуги. Процедурата за уведомяване не следва да създава неоправдани
пречки за МСП, новосъздадените предприятия и организациите на гражданското общество, и следва да спазва
принципа на недискриминация.

(39)

С цел да се подпомогне ефективното трансгранично предоставяне на услуги от доставчика на посреднически услуги за
данни следва да бъде изисквано да изпрати уведомление само до компетентния орган за посреднически услуги за
данни от държавата членка, в която се намира основното му място на установяване или където се намира неговият
законен представител. Подобно уведомление не следва да включва повече от обикновена декларация за намерение за
предоставяне на такива услуги и следва да се попълва само с информацията, посочена в настоящия регламент. След
съответното уведомление доставчикът на посреднически услуги за данни следва да може да започне да извършва
дейност във всяка държава членка без задължения за по-нататъшно уведомяване.

(40)

Процедурата за уведомяване, предвидена в настоящия регламент, не следва да засяга специалните допълнителни
правила за предоставяне на посреднически услуги за данни, приложими съгласно специалното секторно право.

(41)

Основното място на установяване на доставчик на посреднически услуги за данни в Съюза следва да бъде мястото на
централното му управление в Съюза. Основното място на установяване на доставчик на посреднически услуги за
данни в Съюза следва да се определя в съответствие с обективни критерии и следва да предполага ефективно и
действително упражняване на управленски дейности. Дейностите на доставчика на посреднически услуги за данни
следва да бъдат в съответствие с националното право на държавата членка, в която се намира основното му място на
установяване.
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За да се гарантира, че доставчиците на посреднически услуги за данни спазват настоящия регламент, тяхното основно
място на установяване следва да бъде в Съюза. Когато доставчик на посреднически услуги за данни, който не е
установен в Съюза, предлага услуги в рамките на Съюза, той следва да определи свой законен представител.
Определянето на законен представител е необходимо в такива случаи, като се има предвид, че такива доставчици на
посреднически услуги за данни обработват лични данни, както и търговски поверителни данни, което налага
внимателното наблюдаване на спазването на настоящия регламент от доставчиците на посреднически услуги за
данни. За да се определи дали такъв доставчик на посреднически услуги за данни предлага услуги в Съюза, следва да
се установи дали е очевидно, че този доставчик на посреднически услуги за данни възнамерява да предлага услуги на
лица в една или повече от държавите членки. Сама по себе си достъпността в Съюза на уебсайта или на електронния
адрес и на други данни за връзка с доставчика на посреднически услуги за данни или използването на език, който
обикновено се използва в третата държава, в която е установен доставчикът на посреднически услуги за данни,
следва да се считат за недостатъчни за установяването на такова намерение. Въпреки това фактори, като например
използването на език или валута, който или която обикновено се използва в една или повече държави членки с
възможност за поръчване на услуги на този език, или посочването на ползватели на територията на Съюза, биха
могли да показват, че доставчикът на посреднически услуги за данни възнамерява да предлага услуги в Съюза.
Определеният законен представител следва да действа от името на доставчика на посреднически услуги за данни и
следва да е възможно компетентните органи за посреднически услуги за данни да се обръщат към законния
представител, заедно с или вместо доставчика на посреднически услуги за данни, включително в случай на
нарушение, за да започнат производство срещу доставчик на посреднически услуги за данни, който не е установен в
Съюза. Законният представител следва да бъде определен от доставчика на посреднически услуги за данни с писмено
упълномощаване да действа от негово име във връзка с неговите задължения съгласно настоящия регламент.

(43)

С цел да се съдейства на субектите на данни и на притежателите на данни лесно да разпознават признатите в Съюза
доставчици на посреднически услуги за данни и по този начин да се повиши доверието им в тях, следва да се създаде
разпознаваемо в целия Съюз общо лого, в допълнение към наименованието "признат в Съюза доставчик на
посреднически услуги за данни".

(44)

Компетентните органи за посреднически услуги за данни, определени да наблюдават съответствието на доставчиците
на посреднически услуги за данни с изискванията на настоящия регламент, следва да бъдат избрани въз основа на
техния капацитет и експертен опит по отношение на хоризонталното или секторното споделяне на данни. При
изпълнението на своите задачи те следва да бъдат независими от всеки доставчик на посреднически услуги за данни и
да действат по прозрачен и безпристрастен начин. Държавите членки следва да уведомят Комисията относно
идентификационните данни на тези компетентни органи за посреднически услуги за данни. Правомощията и
компетентността на компетентни органи за посреднически услуги за данни не следва да засягат правомощията на
органите за защита на данните. По-специално за всеки въпрос, изискващ оценка на спазването на
Регламент (ЕС) 2016/679, компетентният орган за посреднически услуги за данни следва да поиска, когато е
целесъобразно, становище или решение от компетентния надзорен орган, създаден в съответствие с посочения
регламент.

(45)

Съществуват големи възможности за постигането на цели от обществен интерес при използването на данни,
предоставени доброволно от субектите на данни въз основа на тяхното информирано съгласие, или когато става
въпрос за нелични данни, предоставени от притежателите на данни. Такива цели обхващат здравеопазването, борбата
с изменението на климата, подобряването на мобилността, улесняването на разработването, изготвянето и разпростра
няването на официални статистики, подобряването на предоставянето на публични услуги или формулирането на
публични политики. Подкрепата за научните изследвания също следва да се разглежда като цел от обществен
интерес. Настоящият регламент следва да има за цел да допринесе за появата на достатъчно големи масиви от данни,
предоставяни въз основа на алтруизъм по отношение на данните, за да позволят извършването на анализ на данните
и машинно обучение, включително в рамките на целия Съюз. За да се постигне тази цел държавите членки следва да
могат да въведат организационни или технически мерки, или и двете, които биха улеснили алтруизма по отношение
на данните. Такива мерки биха могли да включват наличието на лесно използваеми инструменти за субектите на
данни или притежателите на данни за даване на съгласие или разрешение за алтруистично използване на техните
данни, организиране на кампании за повишаване на осведомеността или структуриран обмен между компетентните
органи относно това как обществените политики, като подобряване на трафика, обществено здраве и борба с
изменението на климата, извличат полза от алтруизма по отношение на данните. За тази цел държавите членки
следва да могат да определят национални политики за алтруизъм по отношение на данните. Субектите на данни
следва да могат да получават обезщетение, свързано само с направените от тях разходи при предоставяне на данните
им за цели от обществен интерес.

(46)

Очаква се регистрацията на признати организации за алтруистично споделяне на данни и използването на
наименованието „признати в Съюза организации за алтруистично споделяне на данни“ да доведе до създаването на
хранилища за данни. Регистрацията в една държава членка би била валидна в целия Съюзи и се очаква това да
улесни трансграничното използване на данни в рамките на Съюза и появата на масиви от данни, обхващащи няколко
държави членки. Притежателите на данни биха могли да дадат разрешение за обработването на техните нелични
данни за редица цели, които не са установени към момента на даване на разрешението. Спазването на набор от
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изисквания, установени в настоящия регламент, от страна на тези признати организации за алтруистично споделяне
на данни следва да породи доверие, че данните, предоставяни за алтруистични цели, обслужват цел от обществен
интерес. Подобно доверие следва да произтича по-специално от наличие на място на установяване или на законен
представител в рамките на Съюза, както и от изискването признатите организации за алтруистично споделяне на
данни да бъдат организации с нестопанска цел, от изискванията за прозрачност и от конкретните гаранции за
закрила на правата и интересите на субектите на данни и предприятията.
Допълнителните гаранции следва да включват осигуряване на възможност за обработване на съответните данни в
защитена среда за обработване, управлявана от признати организации за алтруистично споделяне на данни,
механизми за надзор като съвети или комитети по етика, включително представители от гражданското общество, за
да се гарантира, че администраторът на данни поддържа високи стандарти на научна етика и защита на основните
права, ефективни и ясно оповестени технически средства за оттегляне или изменение на съгласието по всяко време
въз основа на задълженията за информация на обработващите данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, както и
средства, позволяващи субектите на данни да бъдат информирани по отношение на използването на данните, които
са предоставили. Регистрацията като призната организация за алтруистично споделяне на данни не следва да бъде
предварително условие за извършването на дейности, свързани с алтруизма по отношение на данните. Чрез
делегирани актове Комисията следва да подготви набор от правила в тясно сътрудничество с организациите за
алтруистично споделяне на данни и съответните заинтересовани страни. Спазването на посочения набор от правила
следва да бъде условие за регистрация като призната организация за алтруистично споделяне на данни.
(47)

С цел да се съдейства на субектите на данни и на притежателите на данни лесно да идентифицират признатите
организации за алтруистично споделяне на данни и по този начин да увеличат доверието си в тях, следва да се
създаде общо лого, разпознаваемо в целия Съюз. Общото лого следва да се придружава от QR код с връзка към
публичния регистър на Съюза на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.

(48)

Настоящият регламент следва да не засяга създаването, организацията и функционирането на субекти, които се
стремят да се ангажират с алтруизъм по отношение на данните в съответствие с националното право, и следва да се
основава на националните правни изисквания за законосъобразно извършване на дейност в държава членка като
организация с нестопанска цел.

(49)

Настоящият регламент следва да не засяга създаването, организацията и функционирането на субекти, различни от
организациите от обществения сектор, които се ангажират със споделянето на данни и съдържание въз основа на
отворени лицензи, като по този начин допринасят за създаването на общи ресурси, достъпни за всички. Това следва
да включва отворени съвместни платформи за споделяне на знания, хранилища за научни и академични данни със
свободен достъп, платформи за разработване на софтуер с отворен код и платформи за обединяване на съдържание
със свободен достъп.

(50)

Признатите организации за алтруистично споделяне на данни следва да могат да събират съответните данни пряко от
физически и юридически лица или да обработват данни, събрани от други лица. Обработването на събраните данни
би могло да се извършва от организации за алтруистично споделяне на данни за цели, които те сами поставят, или
когато е уместно, те биха могли да разрешат обработването им от трети страни за тези цели. Когато признати
организации за алтруистично споделяне на данни са администратори или обработващи данни по смисъла на
Регламент (ЕС) 2016/679, те следва да спазват посочения регламент. Обикновено алтруизмът по отношение на
данните се основава на съгласието на субектите на данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква a) и член 9,
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, което следва да отговаря на изискванията за законосъобразно
съгласие по членове 7 и 8 от посочения регламент. В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 целите на научните
изследвания могат да бъдат подкрепени чрез даване на съгласие за определени области на научни изследвания,
когато са в съответствие с признатите етични стандарти за научни изследвания, или само за определени области на
научни изследвания или части от изследователски проекти. В член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/
679 се уточнява, че по-нататъшното обработване за научни или исторически изследвания или за статистически цели
не се счита, съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели. За
нелични данни ограниченията за използване следва да бъдат установени в разрешението, дадено от притежателя на
данните.

(51)

Компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни, определени да
наблюдават спазването от страна на признатите организации за алтруистично споделяне на данни на изискванията на
настоящия регламент, следва да бъдат избрани въз основа на техния капацитет и експертен опит. При изпълнението на
своите задачи те следва да бъдат независими от организациите за алтруистично споделяне на данни и да действат по
прозрачен и безпристрастен начин. Държавите членки следва да уведомят Комисията относно идентификационните
данни на тези компетентни органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни.
Правомощията и компетентността на компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично
споделяне на данни не следва да засягат правомощията на органите за защита на данните. По-специално за всеки
въпрос, изискващ оценка на спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, компетентният орган за регистрация на
организации за алтруистично споделяне на данни следва да поиска, когато е целесъобразно, становище или решение
от компетентния надзорен орган, създаден в съответствие с посочения регламент.
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(52)

С цел да се насърчи доверието и да се осигури допълнителна правна сигурност и улеснено използване на процеса за
даване и оттегляне на съгласие, по-специално в контекста на научните изследвания и използването на статистически
данни, предоставени на алтруистична основа, следва да се разработи европейски формуляр за съгласие във връзка с
алтруизма по отношение на данните, който да се използва в контекста на алтруистичното споделяне на данни. Такъв
формуляр следва да допринася за допълнителна прозрачност по отношение на субектите на данни, че техните данни
ще бъдат достъпни и използвани в съответствие с тяхното съгласие, както и при пълно спазване на правилата за
защита на данните. Формулярът също така следва да улесни даването и оттеглянето на съгласие и да се използва за
рационализиране на осъществяваните от предприятията алтруистични дейности по отношение на данните и за
осигуряване на механизъм, който позволява на тези предприятия да оттеглят разрешението си за използване на
данните. С цел да се вземат предвид особеностите на отделните сектори, включително от гледна точка на защитата на
данните, европейският формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на данните следва да използва
модулен подход, позволяващ персонализиране за конкретни сектори и за различни цели.

(53)

С цел да се приложи успешно рамката за управление на данните, следва да бъде създаден Европейски комитет за
иновации в областта на данните, под формата на експертна група. Европейският комитет за иновации в областта на
данните следва да се състои от представители на компетентните органи за посреднически услуги за данни и
компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни от всички държави
членки, Европейския комитет по защита на данните, Европейския надзорен орган по защита на данните, Агенцията
на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), Комисията, представителят на ЕС за МСП или представител,
определен от мрежата на представителите на МСП, и други представители на съответните органи в конкретни
сектори, както и органи със специфичен експертен опит. Европейският комитет за иновации в областта на данните
следва да се състои от определен брой подгрупи, включително подгрупа за осигуряване на участието на
заинтересовани страни, състояща се от съответните представители на сектори като здравеопазване, околна среда,
селско стопанство, транспорт, енергетика, промишлено производство, медии, културни и творчески сектори и
статистика, както и на научните изследвания, академичните среди, гражданското общество, организациите за
стандартизация, съответните общи европейски пространства на данни и други съответни заинтересовани страни и
трети страни, inter alia, органите със специфичен експертен опит като националните статистически служби.

(54)

Европейският комитет за иновации в областта на данните следва да съдейства на Комисията при координирането на
националните практики и политики по темите, обхванати от настоящия регламент, и при подкрепата на
междусекторното използване на данни, като се придържа към принципите на Европейската рамка за оперативна
съвместимост и чрез използването на европейски и международни стандарти и спецификации, включително чрез
Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ, основните речници и
градивните елементи на МСЕ, като следва да взема предвид работата по стандартизация, която се провежда в
конкретни сектори или области. Работата по техническата стандартизация би могла да включва определяне на
приоритети за изготвяне на стандарти и създаване и поддържане на набор от технически и правни стандарти за
прехвърляне на данни между две среди за обработване, което позволява да се организират пространства на данни,
по-специално изясняване и разграничаване на това кои стандарти и практики са междусекторни и кои – секторни.
Европейският комитет за иновации в областта на данните следва да си сътрудничи със секторни органи, мрежи или
експертни групи, или други междусекторни организации, занимаващи се с повторното използване на данни. В
областта на алтруизма по отношение на данните Европейският комитет за иновации в областта на данните следва да
подпомага Комисията при изготвянето на формуляра за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на данните,
след като се консултира с Европейския комитет по защита на данните. Като предлага насоки относно общите
европейски пространства на данни, Европейският комитет за иновации в областта на данните следва да подкрепя
развитието на основана на данни функционираща европейска икономика въз основа на тези пространства на данни,
както е посочено в Европейската стратегия за данните.

(55)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия
регламент, и следва да предприемат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените
санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Наличието на съществени несъответствия между
правилата относно санкциите би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията на цифровия единен пазар.
Хармонизирането на тези правила би могло да бъде от полза в това отношение.

(56)

С цел да се осигури ефективно прилагане на настоящия регламент и да се гарантира, че доставчиците на
посреднически услуги за данни, както и субектите, които желаят да се регистрират като признати организации за
алтруистично споделяне на данни, могат да получат достъп и да изпълнят процедурите за уведомяване и регистрация
изцяло онлайн и по трансграничен начин, тези процедури следва да се предлагат чрез единната цифрова платформа,
създадена съгласно Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета (29). Тези процедури следва да
бъдат добавени към списъка на процедурите, включен в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1724.

(57)

Поради това Регламент (ЕС) 2018/1724 следва да бъде съответно изменен.

(29) Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за
предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).
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(58)

С цел се гарантира ефективността на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да
приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за допълване на настоящия регламент чрез определяне на специални
условия, приложими за предаването към трети държави на определени категории нелични данни, считани за
изключително чувствителни в конкретни законодателни актове на Съюза, и чрез създаване на набор от правила за
признатите организации за алтруистично споделяне на данни, които тези организации трябва да спазват, в който се
предвиждат изисквания за информация, технически изисквания и изисквания за сигурност, както и комуникационни
пътни карти и стандарти за оперативна съвместимост. От особена важност е по време на подготвителната си работа
Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат
проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за
по-добро законотворчество (30). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните
актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите
членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията,
занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(59)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни правомощия, за да съдейства на организациите от обществения сектор и повторните
ползватели при спазването от тяхна страна на условията за повторно използване, установени в настоящия регламент,
чрез установяване на типови договорни клаузи за предаването от страна на повторните ползватели на нелични данни
на трета държава, да декларира, че правната рамка и механизмите за надзор и правоприлагане на трета държава са
равностойни на защитата, гарантирана съгласно правото на Съюза, да разработи дизайна на общото лого за
доставчиците на посреднически услуги за данни и общото лого за признатите организации за алтруистично
споделяне на данни и да създаде и разработи европейския формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по
отношение на данните. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011
на Европейския парламент и на Съвета (31).

(60)

Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101
и 102 ДФЕС. Мерките, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на
конкуренцията по начин, който противоречи на ДФЕС. Това се отнася по-специално за правилата за обмен на
чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация между настоящи или потенциални конкуренти чрез
посреднически услуги за данни.

(61)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 бяха проведени консултации с Европейския
надзорен орган по защита на данните и с Европейския комитет по защита на данните, които представиха
становищата си на 10 март 2021 г.

(62)

Водещи принципи на настоящия регламент са зачитането на основните права и принципи, признати по-специално в
Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на неприкосновеност на личния живот,
защитата на личните данни, свободата на стопанска инициатива, правото на собственост и интеграцията на хората с
увреждания. В контекста на тази интеграция организациите и службите от обществения сектор съгласно настоящия
регламент следва, когато е приложимо, да спазват директиви (ЕС) 2016/2102 (32) и (ЕС) 2019/882 (33) на
Европейския парламент и на Съвета. Освен това следва да се вземе предвид универсалният дизайн в контекста на
информационните и комуникационните технологии, което означава съзнателно и систематично да се полага усилие
за проактивно прилагане на принципите, методите и инструментите за насърчаване на универсалния дизайн в
областта на компютърните технологии, включително технологиите, базирани на интернет, като по този начин се
избягва необходимостта от последващи адаптации или специализиран дизайн.

(63)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повторното използване в рамките на Съюза на определени
категории данни, притежавани от организации от обществения сектор, както и установяването на рамка за
уведомяване и надзор за предоставяне на посреднически услуги за данни, рамка за доброволна регистрация на
субекти, които предоставят данни за алтруистични цели и рамка за създаването на Европейски комитет за иновации в
областта на данните, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват
и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в
съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с
принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за
постигането на тези цели,

(30) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(31) 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 изпълнителните правомощия
от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(32) Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и
мобилните приложения на организациите от обществения сектор(ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).
(33) Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и
услуги (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
Общи разпоредби

Член 1
Предмет и обхват
1.

С настоящия регламент се установяват:

a) условията за повторното използване в рамките на Съюза на някои категории данни, притежавани от организациите от
обществения сектор;
б) рамка за уведомяване и надзор за предоставяне на посреднически услуги за данни;
в) рамка за доброволна регистрация на субекти, които събират и обработват данни, предоставени за алтруистични цели; и
г) рамка за създаването на Европейски комитет за иновации в областта на данните.
2.
Настоящият регламент не създава задължение за организациите от обществения сектор да разрешават повторното
използване на данни, нито освобождава организациите от обществения сектор от задълженията им за поверителност
съгласно правото на Съюза или националното право.
Настоящият регламент не засяга:
а) специалните разпоредби в правото на Съюза или националното право относно достъпа до определени категории данни
или повторното им използване, по специално по отношение на предоставянето на достъп до официални документи и
тяхното оповестяване; и
б) задълженията на организациите от обществения сектор съгласно правото на Съюза или националното право да
разрешават повторното използване на данни или изискванията, свързани с обработването на нелични данни.
Когато специално секторно право на Съюза или национално право изисква от организациите от обществения сектор, от
доставчиците на посреднически услуги за данни или от признатите организации за алтруистично споделяне на данни да
спазват специални допълнителни технически, административни или организационни изисквания, включително чрез
разрешителен или сертификационен режим, тези разпоредби на посоченото специално секторно право на Съюза или
национално право също следва да се прилагат. Всички такива специални допълнителни изисквания са недискриминационни,
пропорционални и обективно обосновани.
3.
Правото на Съюза и националното право относно защитата на личните данни се прилагат за всички лични данни,
които се обработват във връзка с настоящия регламент. По-специално настоящият регламент не засяга регламенти (ЕС)
2016/679 и (ЕС) 2018/1725 и директиви 2002/58/ЕО и (ЕС) 2016/680, включително по отношение на правомощията и
компетентността на надзорните органи. В случай на стълкновение между настоящия регламент и правото на Съюза в
областта на защита на личните данни или националното право, прието в съответствие с посоченото право на Съюза,
предимство следва да има съответното право на Съюза или националното право в областта на защита на личните данни.
Настоящият регламент не създава правно основание за обработването на лични данни, нито засяга правата и задълженията,
предвидени в регламенти (ЕС) 2016/679 или (ЕС) 2018/1725 или директиви 2002/58/ЕО или (ЕС) 2016/680.
4.

Настоящият регламент не засяга прилагането на правото в областта на конкуренцията.

5.
Настоящият регламент не засяга компетентността на държавите членки по отношение на техните дейности, свързани с
обществената сигурност, отбраната и националната сигурност.
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Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1)

„данни“ означава всяко цифрово представяне на актове, факти или информация, както и всяка съвкупност от такива
актове, факти или информация, включително под формата на звукозапис, видеозапис или аудио-визуален запис;

2)

„повторно използване“ означава използването от физически или юридически лица на данни, притежавани от
организации от обществения сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел в рамките на
обществената задача, за която данните са били създадени, с изключение на обмена на данни между организации от
обществения сектор с единствената цел за изпълнение на техните обществени функции;

3)

„лични данни“ означава лични данни по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4)

„нелични данни“ означава данни, различни от личните данни;

5)

„съгласие“ означава съгласие по смисъла на член 4, точка 11 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6)

„разрешение“ означава предоставяне на ползвателите на данни на право на обработването на нелични данни;

7)

„субект на данни“ означава субект на данни по смисъла на член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

8)

„притежател на данни“ означава юридическо лице, включително организации от обществения сектор, както и
международни организации или физическо лице, което не е субект на данни по отношение на въпросните конкретни
данни, което, в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право, има право да предоставя достъп
или да споделя определени лични данни или нелични данни;

9)

„ползвател на данни“ означава физическо или юридическо лице, което има законен достъп до определени лични или
нелични данни и има право, включително в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 в случай на лични данни, да
използва тези данни за търговски или нетърговски цели;

10) „споделяне на данни“ означава предоставяне на данни от субект или притежател на данни на ползвател на данни за
целите на съвместното или индивидуалното използване на тези данни, въз основа на споразумения на доброволна
основа или на правото на Съюза или националното право, пряко или чрез посредник, например в съответствие с
отворени или търговски лицензи, срещу заплащане или безплатно;
11) „посредническа услуга за данни“ означава услуга, която има за цел установяването на търговски отношения за целите на
споделянето на данни между неопределен брой субекти на данни и притежатели на данни, от една страна, и ползватели
на данни, от друга страна, чрез технически, правни или други средства, включително с цел упражняване на правата на
субектите на данни по отношение на личните данни, с изключение на най-малко следното:
a) услуги, при които се получават данни от притежателите на данни и данните се обобщават, обогатяват се или се
трансформират за целите на добавянето на значителна стойност към тях, и се предоставя лиценз на ползвателите на
данни за използването на получените в резултат данни, без да се установяват търговски отношения между
притежателите на данни и ползвателите на данни;
б) услуги, които са насочени към посредничеството във връзка със защитено с авторско право съдържание;
в) услуги, използвани изключително от един притежател на данни, за да може да се използват притежаваните от него
данни, или използвани от много юридически лица в затворена група, включително отношения между доставчик и
клиент или договорно установени сътрудничества, по-специално тези, чиято основна цел е да се гарантират
функционалните характеристики на обектите и уредите, свързани с интернет на нещата;
г) услуги за споделяне на данни, предлагани от организации от обществения сектор, които нямат за цел установяването
на търговски отношения;
12) „обработване“ означава обработване по смисъла на член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на
личните данни или на член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2018/1807 по отношение на неличните данни;
13) „достъп“ означава използване на данни в съответствие със специални технически, правни или организационни
изисквания, без това да предполага непременно прехвърлянето или изтеглянето на данни;
14) „основно място на установяване“ на юридическо лице означава мястото, където се намира централното му управление в
Съюза;
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15) „услуги на кооперативи за данни“ означава посреднически услуги за данни, предлагани от организационна структура,
съставена от субекти на данни, еднолични предприятия или МСП, които са членове на тази структура, чиито основни
цели са да подкрепя своите членове при упражняването на техните права по отношение на определени данни,
включително във връзка с извършването на информиран избор преди да дадат съгласие за обработване на данни, да
осигурява обмен на мнения относно целите и условията на обработването на данни, които най-добре биха
представлявали интересите на нейните членовете във връзка с техните данни, или да договаря реда и условията за
обработване на данни от името на нейните членове преди да дадат разрешение за обработването на нелични данни или
преди да дадат съгласие за обработването на лични данни;
16) „алтруизъм по отношение на данните“ означава доброволното споделяне на данни, въз основа на съгласие на субекти на
данни за обработване на отнасящи се до тях лични данни или въз основа на разрешения на притежатели на данни за
използване на техни нелични данни, без да се иска или получава възнаграждение, което надхвърля възстановяването на
разходите, направени от субектите на данни или притежателите на данни при предоставянето на техните данни, за цели
от обществен интерес, установени в националното право, когато е приложимо, като например здравеопазване, борба с
изменението на климата, подобряване на мобилността, улесняване на разработването, изготвянето и разпространението
на официални статистики, подобряване на предоставянето на обществени услуги, формулиране на публични политики
или научноизследователски цели от обществен интерес;
17) „организация от обществения сектор“ означава държавните, регионалните или местните органи, публичноправните
организации или сдруженията, сформирани от един или повече такива органи или от една или повече такива
публичноправни организации;
18) „публичноправни организации“ означава организации, които имат изброените по-долу характеристики:
a) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от обществен интерес и нямат промишлен или търговски
характер;
б) имат правосубектност;
в) финансират се в по-голямата си част от държавни, регионални или местни органи или други публичноправни
организации, обект са на управленски надзор от страна на тези органи или организации, или имат
административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от
държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации;
19) „публично предприятие“ означава всяко едно предприятие, върху което организациите от обществения сектор могат да
упражняват, пряко или косвено, господстващо влияние по силата на собствеността си върху предприятието, на
финансовото си участие в него или на правилата, които го управляват; за целите на настоящото определение
господстващо влияние от страна на организациите от обществения сектор се предполага във всеки един от следните
случаи, в които тези организации, пряко или косвено:
a) притежават мажоритарния дял от записания капитал на предприятието;
б) контролират мнозинството от гласовете, свързани с акциите/дяловете, емитирани от предприятието;
в) могат да назначават повече от половината от членовете на административния, управителния или надзорния орган на
предприятието;
20) „защитена среда за обработване“ означава физическата или виртуалната среда и организационните средства за
гарантиране на спазването на правото на Съюза, като Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално по отношение на правата
на субектите на данни, правата върху интелектуалната собственост и търговската и статистическа поверителност,
интегритета и достъпността, както и на приложимото национално право, и за даване на възможност на субекта,
осигуряващ защитена среда за обработване, да определя и контролира всички действия по обработване на данни,
включително за показване, съхранение, изтегляне и експортиране на данни и изчисляване на производни данни чрез
изчислителни алгоритми;
21) „законен представител“ означава физическо или юридическо лице, установено в Съюза, изрично определено да действа
от името на установен извън Съюза доставчик на посреднически услуги за данни или субект, който събира данни за
цели от обществен интерес, предоставени от физически или юридически лица въз основа на алтруизъм по отношение
на данните, към което лице компетентните органи за посреднически услуги за данни и компетентните органи за
регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни могат да се обръщат заедно със или вместо към
доставчика на посреднически услуги за данни или субекта във връзка с установените с настоящия регламент
задължения, включително с цел започване на производство срещу доставчик на посреднически услуги за данни или
лице с място на установяване извън Съюза, които не спазват изискванията.
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ГЛАВА II
Повторно използване на някои категории защитени данни, притежавани от организациите от обществения сектор

Член 3
Категории данни
1.
Настоящата глава се прилага по отношение на данните, притежавани от организации от обществения сектор, които са
защитени на основания, свързани със:
a) търговска поверителност, включително търговски, професионални или дружествени тайни;
б) статистическа поверителност;
в) защитата на правата върху интелектуалната собственост на трети страни; или
г) защитата на личните данни, доколкото тези данни попадат извън обхвата на Директива (ЕС) 2019/1024.
2.

Настоящата глава не се прилага за:

a) данни, притежавани от публични предприятия;
б) данни, притежавани от обществени радио- и телевизионни оператори и техните подразделения, както и от други органи
или техни подразделения за предоставяне на обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване;
в) данни, притежавани от културни институции и учебни заведения;
г) данни, притежавани от организации от обществения сектор, които са защитени по причини, свързани с обществената
сигурност, отбраната или националната сигурност; или
д) данни, предоставянето на които е дейност, попадаща извън обхвата на обществената задача на съответните организации
от обществения сектор, както е определена от правните актове или от други задължителни правила в съответната
държава членка, или при липса на такива правила — както е определена в съответствие с общата административна
практика във въпросната държава членка, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на
преглед.
3.

Настоящата глава не засяга:

а) правото на Съюза и националното право и международните споразумения, по които Съюзът или държавите членки са
страна, по отношение на защитата на категориите данни, посочени в параграф 1; и
б) правото на Съюза и националното право относно достъпа до документи.

Член 4
Забрана за изключителни договорености
1.
Забраняват се споразумения или други практики, свързани с повторното използване на данни, притежавани от
организации от обществения сектор, съдържащи посочените в член 3, параграф 1 категории данни, с които се предоставят
изключителни права или които имат за цел или резултат предоставянето на такива изключителни права или ограничаването
на наличността на данните за повторно използване от субекти, различни от страните по такива споразумения, или други
практики.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 изключително право за повторно използване на данните, посочени в същия параграф,
може да бъде предоставено, доколкото е необходимо за предоставянето на услуга или доставката на продукт от обществен
интерес, което не би било възможно по друг начин.
3.
Изключително право съгласно параграф 2 се предоставя посредством административен акт или споразумение в
съответствие с приложимото право на Съюза или национално право и при спазване на принципите на прозрачност, равно
третиране и недискриминация.
4.
Срокът на изключителното право за повторно използване на данните не надвишава 12 месеца. Когато се сключва
договор, продължителността на договора съвпада със срока на изключителното право.
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5.
Предоставянето на изключително право в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, включително обосновка защо е
необходимо да се предостави такова право, се извършва по прозрачен начин и се оповестява публично онлайн, във форма,
която отговаря на съответното право на Съюза в областта на обществените поръчки.
6.
Споразумения или други практики, попадащи в обхвата на забраната по параграф 1, които не отговарят на условията,
посочени в параграфи 2 и 3, и които са сключени преди 23 юни 2022 г., се прекратяват в края на приложимия договор и
във всеки случай до 24 декември 2024 г.

Член 5
Условия за повторно използване
1.
Организациите от обществения сектор, които са компетентни съгласно националното право да предоставят или да
откажат достъп за повторно използване на една или повече от категориите данни, посочени в член 3, параграф 1,
оповестяват публично условията за разрешаване на това повторно използване и процедурата за искане за повторно
използване чрез единната информационна точка, посочена в член 8. Когато те предоставят или отказват достъп за повторно
използване, те могат да получат съдействие от компетентните органи, посочени в член 7, параграф 1.
Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор разполагат с необходимите ресурси, за да спазват
настоящия член.
2.
Условията за повторно използване са недискриминационни, прозрачни, пропорционални и обективно обосновани по
отношение на категориите данни и целите на повторното използване, както и естеството на данните, за които е разрешено
повторно използване. Тези условия не се използват за ограничаване на конкуренцията.
3.
Организациите от обществения сектор гарантират в съответствие с правото на Съюза и националното право запазването
на защитения характер на данните. Те могат да предвидят следните изисквания:
a) достъп до данни за повторно използване да се предоставя само когато органът от обществения сектор или компетентният
орган, при искане за повторно използване, е гарантирал, че данните са:
i) анонимизирани, в случай на лични данни; и
ii) променени, обобщени или обработени чрез друг метод за контрол на разкриването, в случай на поверителна търговска
информация, включително търговски тайни или съдържание, защитено с права върху интелектуална собственост;
б) дистанционният достъп и дистанционното повторно използване на данните да се осъществява в защитена среда за
обработване, предоставена или контролирана от организацията от обществения сектор;
в) достъпът и повторното използване на данните да се осъществява в рамките на физическите помещения, в които се намира
защитената среда за обработване, в съответствие със строги стандарти за сигурност, при условие че дистанционният
достъп не може да бъде разрешен, без да се застрашат правата и интересите на трети страни.
4.
В случай на повторно използване, разрешено в съответствие с параграф 3, букви б) и в), организациите от обществения
сектор налагат условия, които запазват целостта на функционирането на техническите системи на използваната сигурна среда
за обработване. Организацията от обществения сектор си запазва правото да проверява процеса, средствата и всички
резултати от обработването на данни, предприето от повторния ползвател за запазване на интегритета на защитата на
данните, и си запазва правото да забрани използването на резултати, които съдържат информация, застрашаваща правата и
интересите на трети страни. Решението за забрана на повторното използване на резултати е разбираемо и прозрачно за
повторния ползвател.
5.
Освен ако националното право предвижда конкретни гаранции относно приложимите задължения за поверителност,
свързани с повторното използване на данни, посочени в член 3, параграф 1, организацията от обществения сектор обвързва
повторното използване на данни, предоставени в съответствие с параграф 3 от настоящия член, със спазването от страна на
повторния ползвател на задължение за поверителност, което забранява разкриването на информация, застрашаваща правата
и интересите на трети страни и която повторният ползвател може да е получил въпреки въведените гаранции. Повторните
ползватели нямат право да идентифицират повторно субект на данни, за когото се отнасят данните, и предприемат
технически и оперативни мерки за предотвратяване на повторно идентифициране и за уведомяване на организацията от
обществения сектор за всяко нарушение на сигурността на данните, водещо до повторно идентифициране на съответните
субекти на данни. В случай на неразрешено повторно използване на нелични данни, повторният ползвател информира
незабавно, когато е целесъобразно - със съдействието на организацията от обществения сектор, юридическите лица, чиито
права и интереси могат да бъдат засегнати.
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6.
Когато повторното използване на данни не може да бъде разрешено в съответствие със задълженията, предвидени в
параграфи 3 и 4 от настоящия член, и няма правно основание за прехвърляне на данните съгласно Регламент (ЕС)
2016/679, организацията от обществения сектор полага максимални усилия, в съответствие с правото на Съюза и
националното право, да съдейства на потенциалните повторни ползватели при искането на съгласие от субектите на данни
или на разрешение от притежателите на данни, чиито права и интереси могат да бъдат засегнати от такова повторно
използване, когато това е осъществимо без непропорционална тежест за организацията от обществения сектор. При
предоставянето на такова съдействие организацията от обществения сектор може да получи съдействие от компетентните
органи, посочени в член 7, параграф 1.
7.
Повторното използване на данни се разрешава само ако то се извършва в съответствие с правата върху интелектуалната
собственост. Правото на производителя на база данни, предвидено в член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, не се
упражнява от организациите от обществения сектор с цел да се предотврати или да се ограничи повторното използване
извън границите, определени в настоящия регламент.
8.
Когато поисканите данни се считат за поверителни в съответствие с правото на Съюза или с националното право в
областта на търговската или статистическата поверителност, организациите от обществения сектор гарантират, че
поверителните данни не се разкриват в резултат от разрешаването на такова повторно използване, освен ако повторното
използване не е разрешено в съответствие с параграф 6.
9.
Когато повторен ползвател възнамерява да предаде към трета държава нелични данни, защитени на основанията,
посочени в член 3, параграф 1, той информира организацията от обществения сектор за намерението си да предаде тези
данни, както и за целта на предаването към момента на искането за повторно използване на тези данни. В случай на
повторно използване в съответствие с параграф 6 от настоящия член, повторният ползвател, когато е целесъобразно - със
съдействието на организацията от обществения сектор, информира юридическото лице, чиито права и интереси могат да
бъдат засегнати за намерението, целта и подходящите гаранции. Организацията от обществения сектор не разрешава
повторното използване, освен ако юридическото лице не даде разрешение за предаването.
10.
Организациите от обществения сектор прехвърлят нелични поверителни данни или данни, защитени с права върху
интелектуална собственост, на повторен ползвател, който възнамерява да прехвърли тези данни към трета държава,
различна от държава, определена в съответствие с параграф 12, само ако повторният ползвател поеме договорно задължение:
a) да спазва задълженията, наложени в съответствие с параграфи 7 и 8, дори след като данните бъдат предадени към третата
държава; и
б) да приеме компетентността на съдилищата или трибуналите на държавата членка на прехвърлящата организация от
обществения сектор по отношение на всеки спор, свързан със спазването на параграфи 7 и 8.
11.
Организациите от обществения сектор предоставят, когато е необходимо и в рамките на своите възможности, насоки
и съдействие на повторните ползватели, при спазването на задълженията, посочени в параграф 10 от настоящия член.
За оказване на съдействие на организациите от обществения сектор и повторните ползватели Комисията може да приема
актове за изпълнение, с които се установяват типови договорни клаузи за спазване на задълженията, посочени в параграф 10
от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33,
параграф 3.
12.
Когато това е обосновано поради значителния брой искания в целия Съюз относно повторното използване на
нелични данни в конкретни трети държави, Комисията може да приеме актове за изпълнение, в които се декларира, че
правната рамка и механизмите за надзор и правоприлагане на трета държава:
a) гарантират защитата на интелектуалната собственост и на търговските тайни по начин, който по същество е равностоен на
защитата, гарантирана от правото на Съюза;
б) се прилагат и изпълняват ефективно; и
в) осигуряват ефективна съдебна защита.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 3.
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13.
В специални законодателни актове на Съюза може да се приеме, че някои категории нелични данни, притежавани от
организации от обществения сектор, са изключително чувствителни за целите на настоящия член, когато предаването им към
трети държави може да изложи на риск постигането на целите на обществената политика на Съюза, като например
безопасността и общественото здраве, или може да породи риск от повторно идентифициране на нелични анонимизирани
данни. Когато такъв акт бъде приет, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на
настоящия регламент чрез определяне на специални условия, приложими за предаването на такива данни към трети
държави.
Тези специални условия са основани на естеството на категориите нелични данни, посочени в специалния законодателен акт
на Съюза, и на основанията, поради които се приема, че тези категории са изключително чувствителни, като се вземат
предвид рисковете от повторно идентифициране на нелични, анонимизирани данни. Тези условия са недискриминационни
и ограничени до необходимото за постигане на целите на обществената политика на Съюза, определени в посочения акт, в
съответствие с международните задължения на Съюза.
Ако това се изисква от конкретни законодателни актове на Съюза, посочени в първа алинея, такива специални условия могат
да включват условия, приложими по отношение на предаването или техническите правила в това отношение, ограничения
по отношение на повторното използване на данни в трети държави или на категориите лица, имащи право да предават
такива данни към трети държави или, в изключителни случаи, ограничения по отношение на предаване към трети държави.
14.
Физическото или юридическото лице, на което е предоставено правото за повторно използване на нелични данни,
може да предава данните само към тези трети държави, за които са изпълнени изискванията в параграфи 10, 12 и 13.

Член 6
Такси
1.
Организациите от обществения сектор, които позволяват повторно използване на категориите данни, посочени в
член 3, параграф 1, могат да събират такси за разрешаване на повторното използване на такива данни.
2.
Таксите, събирани в съответствие с параграф 1, са прозрачни, недискриминационни, пропорционални и обективно
обосновани, като не ограничават конкуренцията.
3.
Организациите от обществения сектор гарантират също така, че всички такси могат да бъдат плащани и онлайн чрез
широкодостъпни трансгранични платежни услуги, без дискриминация, основана на мястото на установяване на доставчика
на платежната услуга, на мястото на издаване на платежния инструмент или на мястото на платежната сметка в рамките на
Съюза.
4.
Когато събират такси, организациите от обществения сектор предприемат мерки за поощряване на повторното
използване на категориите данни, посочени в член 3, параграф 1, за нетърговски цели, като научноизследователски цели, и
от МСП и новосъздадени предприятия в съответствие с правилата за държавна помощ. В това отношение организациите от
обществения сектор също така може да предоставят данните при по-ниска такса или безплатно, по-специално на МСП и
новосъздадени предприятия, организации на гражданското общество и учебни заведения. За тази цел организациите от
обществения сектор могат да изготвят списък на категориите повторни ползватели, на които се предоставят данни за
повторно използване срещу по-ниска такса или безплатно. Този списък, заедно с критериите, използвани за неговото
съставяне, се оповестява публично.
5.
Всички такси се определят въз основа на разходите, свързани с провеждане на процедурата относно искания за
повторно използване на категориите данни, посочени в член 3, параграф 1, и се ограничават до необходимите разходи във
връзка със:
а) възпроизвеждането, предоставянето и разпространението на данни;
б) уреждането на правата;
в) анонимизация или други форми за подготовка на лични данни и поверителни търговски данни, както е предвидено в
член 5, параграф 3;
г) поддържане на защитена среда за обработване;
д) придобиването на правото на разрешение за повторно използване в съответствие с настоящата глава от трети страни извън
обществения сектор; и
е) съдействието на повторните ползватели при получаване на съгласие от субектите на данни и разрешение от притежатели
на данни, чиито права и интереси могат да бъдат засегнати от такова повторно използване.
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6.
Критериите и методологията за изчисляване на таксите се определят от държавите членки и се публикуват.
Организацията от обществения сектор публикува описание на основните категории разходи и правилата, използвани за
разпределението на разходите.

Член 7
Компетентни органи
1.
За целите на изпълнението на задачите, посочени в настоящия член, всяка държава членка определя един или повече
компетентни органи, които могат да бъдат компетентни за определени сектори, за да оказват съдействие на организациите
от обществения сектор, предоставящи или отказващи достъп с цел повторно използване до категориите данни, посочени в
член 3, параграф 1. Държавите членки могат да създадат един или повече нови компетентни органи или да използват
съществуващи организации от обществения сектор или техни вътрешни подразделения, които отговарят на условията,
определени в настоящия регламент.
2.
Компетентните органи могат да бъдат оправомощени да предоставят достъп за повторното използване на категориите
данни, посочени в член 3, параграф 1 съгласно правото на Съюза или националното право, в което се предвижда даването
на такъв достъп. Членове 4, 5, 6 и 9 се прилагат по отношение на тези компетентни органи, когато те предоставят или
отказват достъп за повторно използване.
3.
Компетентните органи разполагат с подходящи правни, финансови, технически и човешки ресурси за извършване на
възложените им задачи, включително необходимите технически познания, за да са в състояние да спазват правото на Съюза
или съответното национално право относно режимите на достъп за категориите данни, посочени в член 3, параграф 1.
4.

Съдействието, предвидено в параграф 1, включва, когато е необходимо:

a) предоставяне на техническа подкрепа чрез осигуряване на защитена среда за обработване с цел предоставяне на достъп за
повторно използване на данни;
б) предоставяне на насоки и техническа подкрепа за това как най-добре да се структурират и съхраняват данните, така че те
да бъдат лесно достъпни;
в) предоставяне на техническа подкрепа за псевдонимизация и осигуряване на обработването на данни по начин, който
ефективно запазва личния характер, поверителността, целостта и достъпността на информацията, съдържаща се в
данните, за които е разрешено повторното използване, включително техники за анонимизация, генерализация,
премахване и рандомизация на лични данни, или други най-съвременни методи за запазване на неприкосновеността на
личния живот и заличаване на поверителна търговска информация, включително търговски тайни или съдържание,
защитено с права върху интелектуалната собственост;
г) подпомагане на организациите от обществения сектор, когато е целесъобразно, при оказването на съдействие на
повторните ползватели, когато отправят искане за съгласие за повторно използване от субектите на данни или за
разрешение от притежателите на данни в съответствие с техни конкретни решения, включително относно
юрисдикцията, под чийто режим се планира да протече обработването на данни, и съдействие на организациите от
обществения сектор при създаването на технически механизми, които дават възможност за предаване на искания за
съгласие или разрешение от повторни ползватели, когато това е практически осъществимо;
д) оказване на съдействие на организациите от обществения сектор във връзка с оценяването на адекватността на
договорните задължения, поети от повторния ползвател, в съответствие с член 5, параграф 10.
5.
Всяка държава членка уведомява Комисията относно идентификационните данни на компетентните органи,
определени в съответствие с параграф 1, до 24 септември 2023 г. Всяка държава членка уведомява Комисията и за всички
последващи промени, свързани с идентификационните данни на тези компетентни органи.

Член 8
Единни информационни точки
1.
Държавите членки гарантират, че цялата съответна информация относно прилагането на членове 5 и 6 е налична и
лесно достъпна чрез единна информационна точка. Държавите членки създават нов орган или определят съществуващ орган
или структура за единна информационна точка. Единната информационна точка може да бъде свързана със секторни,
регионални или местни точки. Функциите на единната информационна точка могат да бъдат автоматизирани, при условие
че е осигурена адекватна подкрепа от организацията от обществения сектор.

L 152/26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.6.2022 г.

2.
Единната информационна точка е компетентна да получава запитвания или искания за повторно използване на
категориите данни, посочени в член 3, параграф 1, и ги предава, когато е възможно и целесъобразно чрез автоматизирани
средства, на компетентните организации от обществения сектор или на компетентните органи, посочени в член 7,
параграф 1, когато e приложимо. Единната информационна точка предоставя по електронен път притежаващ функция за
търсене списък с материали, който съдържа обща информация за всички налични източници на данни, включително,
когато е уместно, източниците на данни, които са налични в секторните, регионалните и местните информационни точки,
със съответната информация, описваща наличните данни, включваща най-малко формàта и размера на данните и условията
за тяхното повторно използване.
3.
Единната информационна точка може да установи отделен, опростен и добре документиран информационен канал за
МСП и новосъздадени предприятия, който отговаря на техните нужди и възможности при искане за повторно използване на
категориите данни, посочени в член 3, параграф 1.
4.
Комисията създава единна европейска точка за достъп, която предлага притежаващ функция за търсене електронен
регистър на данните, налични в националните единни информационни точки, и допълнителна информация за това как да се
отправят искания за данни чрез националните единни информационни точки.

Член 9
Процедура при искания за повторно използване
1.
Освен когато в националното право са установени по-кратки срокове, компетентните организации от обществения
сектор или компетентните органи, посочени в член 7, параграф 1, приемат решение по искането за повторно използване на
категориите данни, посочени в член 3, параграф 1, в срок от два месеца от датата на получаване на искането.
В случай на изключително обемни и сложни искания за повторно използване посоченият двумесечен срок може да бъде
удължен с до 30 дни. В такива случаи компетентните организации от обществения сектор или компетентните органи,
посочени в член 7, параграф 1, уведомяват заявителя във възможно най-кратък срок, че е необходимо повече време за
изпълнението на процедурата, заедно с причините за забавянето.
2.
Всяко физическо или юридическо лице, пряко засегнато от решение по параграф 1, разполага с ефективно право на
защита в държавата членка, в която се намира съответният орган. Това право на защита е уредено в националното право и
включва възможността за контрол от безпристрастен орган с подходящ експертен опит, като например националния орган
по конкуренцията, съответния орган по достъпа до документи, надзорния орган, създаден съгласно Регламент (ЕС)
2016/679, или национален съдебен орган, чиито решения са задължителни за съответната организация от обществения
сектор или компетентен орган.

ГЛАВА III
Изисквания, приложими за посредническите услуги за данни

Член 10
Посреднически услуги за данни
Предоставянето на следните посреднически услуги за данни отговаря на условията на член 12 и за него се прилага процедура
за уведомяване:
a) посреднически услуги между притежатели на данни и потенциални ползватели на данни, включително предоставяне на
технически или други средства, позволяващи извършването на такива услуги; тези услуги могат да включват двустранен
или многостранен обмен на данни или създаване на платформи или бази данни, позволяващи обмена или съвместното
използване на данни, както и създаването на друга специфична инфраструктура за взаимното свързване на
притежателите на данни с ползвателите на данни;
б) посреднически услуги между субекти на данни, които се стремят да предоставят достъп до личните си данни или
физически лица, които се стремят да предоставят достъп до нелични данни, и потенциални ползватели на данни,
включително предоставяне на технически или други средства, позволяващи извършването на такива услуги, и
по-специално позволяващи упражняването на правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679;
в) услуги на кооперативи за данни.
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Член 11

Уведомяване от доставчиците на посреднически услуги за данни
1.
Всеки доставчик на посреднически услуги за данни, който възнамерява да предоставя посреднически услуги за данни,
посочени в член 10, изпраща уведомление до компетентния орган за посреднически услуги за данни.
2.
За целите на настоящия регламент доставчик на посреднически услуги за данни с място на установяване в повече от
една държава членка, се счита, че е под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира основното му място на
установяване, без да се засяга правото на Съюза, уреждащо трансграничните искове за вреди и свързаните с тях производства.
3.
Доставчик на посреднически услуги за данни, който не е установен в Съюза, но предлага в рамките на Съюза
посреднически услуги за данни, посочени в член 10, определя законен представител в една от държавите членки, в която се
предлагат тези услуги.
С цел гарантиране на спазването на настоящия регламент законният представител се упълномощава от доставчика на
посреднически услуги за данни да действа заедно с него или вместо него, когато към него се обръщат компетентните органи
за посреднически услуги за данни или субектите на данни или притежателите на данни, по всички въпроси, свързани с
предоставяните посреднически услуги за данни. Законният представител сътрудничи на компетентните органи за
посреднически услуги за данни и подробно им представя, при поискване, предприетите действия и мерките, въведени от
доставчика на посреднически услуги за данни, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.
Счита се, че доставчикът на посреднически услуги за данни е под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира
законният му представител. Определянето на законен представител от доставчик на посреднически услуги за данни не
засяга съдебните производства, които могат да бъдат образувани срещу самия доставчик на посреднически услуги за данни.
4.
След представяне на уведомлението в съответствие с параграф 1, доставчикът на посреднически услуги за данни може
да започне дейността при спазване на условията, определени в настоящата глава.
5.
Уведомлението, посочено в параграф 1, дава право на доставчика на посреднически услуги за данни да предоставя
посреднически услуги за данни във всички държави членки.
6.

Уведомлението, посочено в параграф 1, съдържа следната информация:

a) наименованието на доставчика на посреднически услуги за данни;
б) правния статут на доставчика на посреднически услуги за данни, формата, структурата на собствеността, съответните
подразделения и - когато доставчикът на посреднически услуги за данни е регистриран в търговски или друг подобен
публичен национален регистър - неговия регистрационен номер;
в) адреса на основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги за данни в Съюза, ако има такъв, и
когато е приложимо, на всеки клон в друга държава членка, или адреса на законния представител;
г) публичен уебсайт, съдържащ пълна и актуална информация за доставчика на посреднически услуги за данни и за
дейностите, включително най-малко информацията, посочена в букви а), б), в) и е).
д) лицата за контакт и данните за връзка на доставчика на посреднически услуги за данни;
е) описание на посредническата услуга за данни, която доставчикът на посреднически услуги за данни възнамерява да
предостави и посочване на категориите, изброени в член 10, към които спада тази посредническа услуга за данни;
ж) очакваната дата на започване на дейността, ако е различна от датата на уведомлението.
7.
Компетентният орган за посреднически услуги за данни гарантира, че процедурата за уведомяване е недискрими
национна и не нарушава конкуренцията.
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8.
По искане на доставчика на посреднически услуги за данни компетентният орган за посреднически услуги за данни в
рамките на една седмица от надлежно и напълно завършено уведомление, издава стандартизирана декларация,
потвърждаваща, че доставчикът на посреднически услуги за данни е подал уведомлението, посочено в параграф 1, и че
уведомлението съдържа информацията, посочена в параграф 6.
9.
При поискване от доставчик на посреднически услуги за данни компетентният орган за посреднически услуги за данни
потвърждава, че доставчикът на посреднически услуги за данни отговаря на условията по настоящия член и член 12. При
получаване на такова потвърждение доставчикът на посреднически услуги за данни може да използва наименованието
„признат в Съюза доставчик на посреднически услуги за данни“ в писмената и устната си комуникация, както и общо лого.
За да се гарантира, че признатите в Съюза доставчици на посреднически услуги за данни могат лесно да бъдат
идентифицирани в целия Съюз, Комисията определя дизайна на общото лого чрез актове за изпълнение. Признатите в
Съюза доставчици на посреднически услуги за данни поставят на видно място общото лого във всяка онлайн и офлайн
публикация, отнасяща се до техните дейности, свързани с посреднически услуги за данни.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.
10.
Компетентният орган за посреднически услуги за данни незабавно уведомява Комисията по електронен път за всяко
такова уведомление. Комисията поддържа и редовно актуализира публичен регистър на всички доставчици на
посреднически услуги за данни, предоставящи своите услуги в Съюза. Информацията, посочена в параграф 6, букви а), б), в),
г), е) и ж) се публикува в публичния регистър.
11.
Компетентният орган за посреднически услуги за данни може да събира такси за уведомяването в съответствие с
националното право. Тези такси са пропорционални и обективни и се основават на административните разходи, свързани с
мониторинга на съответствието и с други дейности за контрол на пазара на компетентния орган за посреднически услуги за
данни във връзка с уведомленията за доставчици на посреднически услуги за данни. За МСП и новосъздадени предприятия,
компетентният орган за посреднически услуги за данни може да събира по-ниска такса или да премахне таксата.
12.
Доставчиците на посреднически услуги за данни уведомяват компетентния орган за посреднически услуги за данни
относно всички промени в информацията, предоставена съгласно параграф 6, в рамките на 14 дни от деня на промяната.
13.
Когато доставчик на посреднически услуги за данни прекрати дейността си, той уведомява в рамките на 15 дни
съответния компетентен орган за посреднически услуги за данни, определен в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.
14.
Компетентният орган за посреднически услуги за данни уведомява незабавно Комисията по електронен път за всяко
уведомление, посочено в параграфи 12 и 13. Комисията прави съответната актуализация на публичния регистър на
доставчиците на посреднически услуги за данни в Съюза.

Член 12

Условия за предоставяне на посреднически услуги за данни
По отношение на предоставянето на посреднически услуги за данни, посочени в член 10, се прилагат следните условия:
a) доставчикът на посреднически услуги за данни не трябва да използва данните, за които предоставя посреднически услуги
за данни, за цели, различни от предоставянето им на разположение на ползвателите на данни, и предоставя
посреднически услуги за данни чрез отделно юридическо лице;
б) търговските условия, включително ценообразуването, за предоставянето на посреднически услуги за данни на
притежател на данни или ползвател на данни не трябва да зависи от това дали притежателят на данни или ползвателят
на данни използва други услуги, предвидени от същия доставчик на посреднически услуги за данни или от свързан с
него субект, и до каква степен притежателят на данни или ползвателят на данни използва такива други услуги;
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в) данните, събрани по отношение на всякаква дейност на физическо или юридическо лице за целите на предоставянето на
посредническа услуга за данни, включително данни за дата, час и геолокация, продължителност на дейността и връзки с
други физически или юридически лица, установени от лицето, което използва посредническата услуга за данни, се
използват само за развитието на посочената посредническа услуга за данни, което може да изисква използването на
данни за разкриване на измама или за киберсигурност, и се предоставят на притежателите на данни при поискване;
г) доставчикът на посредническа услуга за данни улеснява обмена на данните във формàта, в който ги получава от субекта
на данни или притежателя на данни, преобразува данните в конкретни формати само за подобряване на оперативната
съвместимост в рамките на секторите и между тях, или ако това е поискано от ползвателя на данни, или когато е
оправомощен съгласно правото на Съюза, или за да осигури хармонизация с международни или европейски стандарти
за данни, и предлага на субектите на данни или на притежателите на данни възможност да откажат такива
преобразувания, освен ако преобразуването не е предвидено в правото на Съюза;
д) посредническите услуги за данни могат да включват предлагането на специфични допълнителни инструменти и услуги
на притежателите на данни или субектите на данни с конкретната цел за улесняване на обмена на данни, например
временно съхранение, филтриране, преобразуване, анонимизация и псевдонимизация, като такива инструменти се
използват само по изрично искане или след одобрение от притежателя на данни или субекта на данни, а предлаганите в
този контекст инструменти на трети страни не се използват за други цели;
е) доставчикът на посреднически услуги за данни гарантира, че процедурата за достъп до неговата услуга е справедлива,
прозрачна и недискриминационна както за субектите на данни и притежателите на данни, така и за ползвателите на
данни, включително по отношение на цените и условията за предоставяне на услугата;
ж) доставчикът на посреднически услуги за данни въвежда процедури за предотвратяване на измамни практики или
злоупотреби във връзка със страни, търсещи достъп чрез неговите посреднически услуги за данни;
з) в случай на несъстоятелност доставчикът на посреднически услуги за данни осигурява разумна непрекъснатост на
предоставянето на своите посреднически услуги за данни, а когато такива посреднически услуги за данни осигуряват
съхранение на данни, въвежда механизми, които позволяват на притежателите и ползвателите на данни да получат
достъп до своите данни, да предават или изтеглят своите данни и – в случай на предоставяне на такива посреднически
услуги между субекти на данни и ползватели на данни –позволяват на субектите на данни да упражняват правата си;
и) доставчикът на посреднически услуги за данни предприема подходящи мерки за осигуряване на оперативна
съвместимост с други посреднически услуги за данни, inter alia, посредством широко използвани отворени стандарти в
сектора, в който извършва дейност доставчикът на посреднически услуги за данни;
й) доставчикът на посреднически услуги за данни въвежда подходящи технически, правни и организационни мерки за
предотвратяване на предаването на нелични данни или достъпа до тях, когато това е незаконно съгласно правото на
Съюза или националното право на съответната държава членка;
к) доставчикът на посреднически услуги за данни информира незабавно притежателите на данни в случай на неразрешено
предаване, достъп или използване на нелични данни, които е споделил;
л) доставчикът на посреднически услуги за данни предприема необходими мерки, които да гарантират подходящо равнище
на сигурност за съхранението, обработването и прехвърлянето на нелични данни, като доставчикът на посреднически
услуги за данни осигурява и най-високото ниво на сигурност за съхраняването и прехвърлянето на чувствителна от
гледна точка на конкуренцията информация;
м) доставчикът на посреднически услуги за данни, който предлага услуги на субектите на данни, действа в най-добрия
интерес на субектите на данни, когато улеснява упражняването на техните права, по-специално като информира и,
когато е целесъобразно, консултира субектите на данни по сбит, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин относно
планираното използване на данни от ползвателите на данни и стандартните условия, свързани с такова използване,
преди субектите на данни да дадат съгласието си;
н) когато доставчик на посреднически услуги за данни предоставя инструменти за получаване на съгласие от субектите на
данни или разрешения за обработване на данни, предоставени от притежателите на данни, той посочва, когато е
целесъобразно, юрисдикцията на третата държава, в която се планира да се извършва използването на данните и
предоставя на субектите на данни инструменти както за даване, така и за оттегляне на съгласието, а на притежателите на
данни - инструменти както за даване, така и за оттегляне на разрешенията за обработване на данни;
о) доставчикът на посреднически услуги за данни поддържа регистър на посредническата дейност за данни.

L 152/30

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.6.2022 г.

Член 13
Компетентни органи за посреднически услуги за данни
1.
Всяка държава членка определя един или повече органи, компетентни да изпълняват задачите, свързани с процедурата
за уведомяване за посреднически услуги за данни, и уведомява Комисията относно идентификационните данни на тези
компетентни органи до 24 септември 2023 г. Всяка държава членка уведомява Комисията за всички последващи промени в
идентификационните данни на тези компетентни органи.
2.

Компетентните органи за посреднически услуги за данни спазват изискванията, посочени в член 26.

3.
Правомощията на компетентните органи за посреднически услуги за данни не засягат правомощията на органите за
защита на данните, националните органи за защита на конкуренцията, отговарящите за киберсигурността органи и други
съответни секторни органи. В съответствие със съответните им правомощия съгласно правото на Съюза и националното
право, тези органи установяват тясно сътрудничество и обменят информацията, необходима за изпълнение на техните
задачи във връзка с доставчиците на посреднически услуги за данни, и се стремят да постигнат последователност в
решенията, които се вземат при прилагането на настоящия регламент.

Член 14
Наблюдение на спазването
1.
Компетентните органи за посреднически услуги за данни осъществяват наблюдение и надзор за спазването на
изискванията на настоящата глава от доставчиците на посредническите услуги за данни. Компетентните органи за
посреднически услуги за данни могат също така да осъществяват наблюдение и надзор за спазването на изискванията за
доставчиците на посреднически услуги за данни въз основа на искане от физическо или юридическо лице.
2.
Компетентните органи за посредническите услуги за данни разполагат с правомощието да изискват от доставчиците на
посреднически услуги за данни или от техните законни представители цялата информация, която е необходима за проверка
на спазването на изискванията на настоящата глава. Всяко искане за информация е пропорционално с оглед на изпълнението
на съответната задача и е обосновано.
3.
Когато компетентният орган за посреднически услуги за данни установи, че даден доставчик на посреднически услуги
за данни не отговаря на едно или повече от изискванията, посочени в настоящата глава, той уведомява посочения доставчик
на посреднически услуги за данни за тези констатации и му дава възможност да изложи своето становище в рамките на 30
дни от получаване на уведомлението.
4.
Компетентният орган за посреднически услуги за данни има правомощия да изисква прекратяване на нарушението,
посочено в параграф 3, в разумен срок или незабавно, в случай на сериозно нарушение, и предприема подходящи и
пропорционални мерки с цел да гарантира спазването на изискванията. В това отношение компетентният орган за
посреднически услуги за данни има правомощието, когато е целесъобразно:
a) да налага, чрез административни процедури, възпиращи финансови санкции, които могат да включват периодични
санкции и санкции с обратна сила, да образува съдебно производство за налагане на глоби, или и двете;
б) да изисква отлагане на започването или спиране на предоставянето на посредническата услуга за данни до извършването
на промените в условията, поискани от компетентния орган за посреднически услуги за данни; или
в) да изисква прекратяване на предоставянето на посредническата услуга за данни, в случай че сериозни или повторни
нарушения не са били отстранени въпреки предварителното уведомление в съответствие с параграф 3.
Компетентният орган за посредническите услуги за данни изисква от Комисията да заличи доставчика на посредническата
услуги за данни от регистъра на доставчиците на посреднически услуги за данни, след като е разпоредил прекратяването на
посредническата услуга за данни в съответствие с първа алинея, буква в).
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Ако доставчик на посредническа услуга за данни отстрани нарушенията, този доставчик на посреднически услуги за данни
отново уведомява компетентния орган за посреднически услуги за данни. Компетентният орган за посреднически услуги за
данни уведомява Комисията за всяко ново уведомление.
5.
Когато доставчик на посреднически услуги за данни, който не е установен в Съюза, не определи законен представител
или законният представител, при поискване от компетентния орган за посреднически услуги за данни, не предостави
необходимата информация, с която изчерпателно се доказва спазването на настоящия регламент, компетентният орган за
посреднически услуги за данни разполага с правомощието да отложи започването или да спре предоставянето на
посредническата услуга за данни до определянето на законен представител или до предоставянето на необходимата
информация.
6.
Компетентните органи за посреднически услуги за данни уведомяват незабавно съответния доставчик на
посреднически услуги за данни за мерките, наложени в съответствие с параграфи 4 и 5, и за основанията за тях, както и за
необходимите стъпки, които да бъдат предприети за отстраняване на съответните пропуски, като определят разумен срок, не
по-дълъг от 30 дни, в рамките на който доставчикът на посреднически услуги за данни да спази мерките.
7.
Ако доставчикът на посреднически услуги за данни е с основно място на установяване или има законен представител в
една държава членка, но предоставя услуги в други държави членки, компетентният орган за посреднически услуги за данни
на държавата членка, в която е основното място на установяване или в която се намира законният представител, и
компетентните органи за посреднически услуги за данни на тези други държави членки си сътрудничат и си оказват
съдействие. Това съдействие и сътрудничество могат да обхващат обмена на информация между съответните компетентни
органи за посреднически услуги за данни за целите на изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент и
обосновани искания за предприемане на мерките, посочени в настоящия член.
Когато компетентен орган за посреднически услуги за данни в една държава членка поиска съдействие от компетентен орган
за посреднически услуги за данни в друга държава членка, той подава обосновано искане. При такова искане компетентният
орган за посреднически услуги за данни предоставя отговор незабавно и в срок, пропорционален на спешността на искането.
Всяка информация, обменена в контекста на поисканото и предоставеното съдействие по настоящия параграф, се използва
единствено по отношение на въпросите, за които е поискана.

Член 15
Изключения
Настоящата глава не се прилага за признати организации за алтруистично споделяне на данни или за други субекти с
нестопанска цел, доколкото техните дейности се състоят в събиране на данни за цели от обществен интерес, предоставени от
физически или юридически лица въз основа на алтруизъм по отношение на данните, освен ако тези организации и субекти
нямат за цел да установят търговски отношения между неопределен брой субекти на данни и притежатели на данни, от
една страна, и ползватели на данни, от друга страна.

ГЛАВА IV
Алтруизъм по отношение на данните

Член 16
Национална уредба на алтруизма по отношение на данните
Държавите членки могат да въведат организационни или технически мерки, или и двете, за улесняване на алтруизма по
отношение на данните. За тази цел държавите членки могат да определят национални политики за алтруизъм по отношение
на данните. Тези национални политики могат по-специално да помагат на субектите на данни да предоставят свързани с тях
лични данни, притежавани от организации от обществения сектор, доброволно, за целите на алтруизма по отношение на
данните, и да определят необходимата информация, която трябва да бъде предоставена на субектите на данни относно
повторното използване на техните данни в обществен интерес.
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Ако държава членка разработва такива национални политики, тя уведомява Комисията за тях.

Член 17
Публични регистри на признатите организации за алтруистично споделяне на данни
1.
Всеки компетентен орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни води и редовно
актуализира публичен национален регистър на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
2.
Комисията поддържа публичен регистър на Съюза на признатите организации за алтруистично споделяне на данни за
информационни цели. Ако субект е вписан в публичния национален регистър на признатите организации за алтруистично
споделяне на данни в съответствие с член 18, той може да използва наименованието „призната в Съюза организация за
алтруистично споделяне на данни“ в писмената и устната си комуникация, както и общо лого.
За да се гарантира, че признатите организации за алтруистично споделяне на данни могат лесно да бъдат идентифицирани в
целия Съюз, чрез актове за изпълнение Комисията определя дизайн на общото лого. Признатите организации за
алтруистично споделяне на данни поместват общото лого на видно място върху всяка онлайн и офлайн публикация,
отнасяща се до техните дейности, свързани с алтруизма по отношение на данните. Общото лого се придружава от QR код с
връзка към публичния регистър на Съюза на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

Член 18
Общи изисквания за регистрация
За да отговаря на изискванията за регистрация в публичен национален регистър на признатите организации за алтруистично
споделяне на данни, субектът трябва:
a) да извършва дейности, свързани с алтруизъм по отношение на данните;
б) да е юридическо лице, учредено съгласно националното право с цел постигане на цели от обществен интерес, установени
в националното право, когато е приложимо;
в) да извършва дейност с нестопанска цел и да бъде правно независим от всеки субект, който извършва дейност със
стопанска цел;
г) да извършва своите дейности, свързани с алтруизъм по отношение на данните, посредством структура, която е
функционално обособена от другите му дейности;
д) да осигури спазване на набора от правила, посочени в член 22, параграф 1, най-късно 18 месеца след датата на влизане в
сила на делегираните актове, посочени в същия параграф.

Член 19
Регистрация на признати организации за алтруистично споделяне на данни
1.
Субект, който отговаря на изискванията на член 18, може да подаде молба за регистрация в публичния национален
регистър на признатите организации за алтруистично споделяне на данни в държавата членка, в която е установен.
2.
Субект, който отговаря на изискванията на член 18 и има места на установяване в повече от една държава членка,
може да подаде молба за регистрация в публичния национален регистър на признатите организации за алтруистично
споделяне на данни в държавата членка, в която се намира основното му място на установяване.
3.
Субект, който отговаря на изискванията по член 18, но който не е установен в Съюза, определя законен представител в
една от държавите членки, в които се предлагат услуги за алтруистично споделяне на данни.
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С цел гарантиране на спазването на настоящия регламент законният представител се упълномощава от субекта да действа
заедно с него или вместо него, когато към него се обръщат компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни или субектите на данни и притежателите на данни, по всички въпроси, свързани с
посочения субект. Законният представител сътрудничи на компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни, и подробно представя пред тях, при поискване, предприетите действия и мерките,
въведени от субекта, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.
Счита се, че субектът е под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира законният му представител. Такъв субект
може да подаде заявление за регистрация в публичния национален регистър на признатите организации за алтруистично
споделяне на данни в посочената държава членка. Определянето на законен представител от субекта не засяга съдебните
производства, които биха могли да бъдат образувани срещу самия субект.
4.

Заявленията за регистрация, посочени в параграфи 1, 2 и 3, съдържат следната информация:

a) наименованието на субекта;
б) правния статут, формата и - когато субектът е регистриран в публичен национален регистър - регистрационния номер;
в) устава на субекта, когато е приложимо;
г) източника на приходи на субекта;
д) адреса на основното място на установяване на субекта в Съюза, ако има такъв, и когато е приложимо, на всеки клон в
друга държава членка, или адреса на законния представител;
е) публичен уебсайт, на който може да бъде намерена пълна и актуална информация за субекта и дейностите, включително,
най-малко, информацията, посочена в букви а), б), г), д) и з);
ж) лицата за контакт и данните за връзка на субекта;
з) целите от обществен интерес, които възнамерява да насърчава при събирането на данни;
и) естеството на данните, които субектът възнамерява да контролира или обработва, а в случаите на лични данни –
посочване на категориите лични данни.
й) всички други документи, които доказват, че са спазени изискванията на член 18.
5.
Когато субектът е предоставил цялата необходима информация в съответствие с параграф 4 и след като компетентният
орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни е оценил заявлението за регистрация и е
констатирал, че субектът отговаря на изискванията на член 18, той регистрира субекта в публичния национален регистър на
признатите организации за алтруистично споделяне на данни в рамките на 12 седмици след получаване на заявлението за
регистрация. Регистрацията е валидна за всички държави членки.
Компетентният орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни уведомява Комисията за всяка
регистрация. Комисията включва тази регистрация в публичния регистър на Съюза на признатите организации за
алтруистично споделяне на данни.
6.
Информацията, посочена в параграф 4, букви а), б), е), ж) и з), се публикува в съответния публичен национален
регистър на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
7.
Всяка призната организация за алтруистично споделяне на данни уведомява съответния компетентен орган за
регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни за всякакви промени в информацията, предоставена
съгласно параграф 4, в срок от 14 дни от деня на промяната.
Компетентният орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни уведомява незабавно Комисията
по електронен път за всяко такова уведомление. Въз основа на това уведомление Комисията незабавно актуализира
публичния регистър на Съюза на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
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Член 20
Изисквания за прозрачност
1.

Дадена призната организация за алтруистично споделяне на данни води пълни и точни записи относно:

a) всички физически или юридически лица, на които е дадена възможност да обработват данни, притежавани от посочената
призната организация за алтруистично споделяне на данни и техните данни за контакт;
б) датата или продължителността на обработването на лични данни или използването на нелични данни;
в) целта на обработването, заявена от физическото или юридическото лице, на което е дадена възможността за обработване;
г) таксите, плащани от физическото или юридическото лице, което обработва данните, ако има такива.
2.
Дадена призната организация за алтруистично споделяне на данни, изготвя и предава на съответния компетентен орган
за регистрация на признатите организации за алтруистично споделяне на данни годишен доклад за дейността, който съдържа
най-малко следното:
a) информация за дейностите на признатата организация за алтруистично споделяне на данни;
б) описание на начина, по който е било насърчавано постигането на целите от обществен интерес, за които са били събрани
данни, през дадената финансова година;
в) списък на всички физически и юридически лица, на които е било разрешено да обработват притежаваните от нея данни,
включително обобщено описание на целите от обществен интерес, преследвани от това обработване на данни, и описание
на техническите средства, използвани за него, включително описание на техниките, използвани за запазване на
поверителността и за защита на данните;
г) обобщение на резултатите от обработването на данни, разрешено от признатата организация за алтруистично споделяне
на данни, когато е приложимо;
д) информация относно източниците на приходи на признатата организация за алтруистично споделяне на данни,
по-специално всички приходи от разрешаване на достъп до данните, както и относно разходите.

Член 21
Конкретни изисквания за защита на правата и интересите на субектите на данни и притежателите на данни по
отношение на техните данни
1.
Призната организация за алтруистично споделяне на данни информира по ясен и лесен за разбиране начин субектите
на данни или притежателите на данни преди всяко обработване на техните данни относно:
a) целите от обществен интерес и, когато е приложимо, конкретната, изрична и законна цел, за която ще бъдат обработвани
личните данни и за които разрешава обработването на техните данни от ползвател на данни;
б) местоположението и целите от обществен интерес, за които позволява всяко обработване, извършвано в трета държава,
където обработването се извършва от признатата организация за алтруистично споделяне на данни.
2.
Признатата организация за алтруистично споделяне на данни не използва данните за цели, различни от целите от
обществен интерес, за които субектът на данни или притежателят на данни позволява обработването. Признатата
организация за алтруистично споделяне на данни не използва подвеждащи търговски практики с цел да иска
предоставянето на данни.
3.
Признатата организация за алтруистично споделяне на данни предоставя инструменти за получаване на съгласие от
субектите на данни или разрешения за обработване на данни, предоставени от притежателите на данни. Признатата
организация за алтруистично споделяне на данни осигурява също така инструменти за лесно оттегляне на такова съгласие
или разрешение.
4.
Признатата организация за алтруистично споделяне на данни предприема мерки за осигуряване на подходящо ниво на
сигурност за съхранението и обработването на неличните данни, които е събрала въз основа на алтруизъм по отношение на
данните.
5.
Признатата организация за алтруистично споделяне на данни информира незабавно притежателите на данни в случай
на всяко неразрешено предаване, достъп или използване на нелични данни, които е споделила.
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6.
Когато признатата организация за алтруистично споделяне на данни улеснява обработването на данни от трети страни,
включително като осигурява инструменти за получаване на съгласие от субектите на данни или на разрешения за
обработване на данни, предоставени от притежатели на данни, тя посочва, когато е уместно, юрисдикцията на третата
държава, в рамките на която е предвидено използването на данните.

Член 22
Набор от правила
1.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на
набор от правила, в който се определят:
a) подходящи изисквания за предоставяне на информация, за да се гарантира, че на субектите на данни и притежателите на
данни, преди да дадат съгласие или разрешение за алтруизъм по отношение на данните, се предоставя достатъчно
подробна, ясна и прозрачна информация относно използването на данните, инструментите за даване и оттегляне на
съгласие или разрешение, и предприетите мерки за избягване на злоупотреба с данните, споделени с организации за
алтруистично споделяне на данни;
б) подходящи технически изисквания и изисквания за сигурност, за да се гарантира подходящо ниво на сигурност за
съхранението и обработването на данни, както и за инструментите за даване и оттегляне на съгласие или разрешение;
в) комуникационни пътни карти, в които се възприема мултидисциплинарен подход за повишаване на осведомеността
относно алтруизма по отношение на данните, определянето като „призната в Съюза организация за алтруистично
споделяне на данни“ и набора от правила сред съответните заинтересовани страни, по-специално притежателите на
данни и субектите на данни, които е възможно да споделят своите данни;
г) препоръки относно съответните стандарти за оперативна съвместимост.
2.
Наборът от правила, посочен в параграф 1, се изготвя в тясно сътрудничество с организациите за алтруистично
споделяне на данни и съответните заинтересовани страни.

Член 23
Компетентни органи за регистрация на организациите за алтруистично споделяне на данни
1.
Всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, отговорни за публичния национален регистър
на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
Компетентните органи за регистрацията на организациите за алтруистично споделяне на данни отговарят на изискванията по
член 26.
2.
Всяка държава членка уведомява Комисията относно идентификационните данни на техните компетентни органи за
регистрация на организациите за алтруистично споделяне на данни до 24 септември 2023 г. Всяка държава членка
уведомява Комисията за всички последващи промени в идентификационните данни на компетентните органи.
3.
Компетентният орган за регистрацията на организациите за алтруистично споделяне на данни на държава членка
изпълнява задачите си в сътрудничество със съответния орган за защита на данните, когато тези задачи са свързани с
обработването на лични данни, и със съответните секторни органи на тази държава членка.

Член 24
Наблюдение за спазване на изискванията
1.
Компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни осъществяват наблюдение
и надзор за спазването на изискванията, определени в настоящата глава, от страна на признатите организации за
алтруистично споделяне на данни. Компетентният орган за регистрация на организациите за алтруистично споделяне на
данни може също така да осъществява наблюдение и надзор за спазването на изискванията от страна на такива признати
организации за алтруистично споделяне на данни въз основа на искане от физическо или юридическо лице.
2.
Компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни имат правомощието да
изискват от признатите организации за алтруистично споделяне на данни, необходимата информация за проверка на
спазването на изискванията на настоящата глава. Всяко искане за информация е пропорционално с оглед на изпълнението
на съответната задача и е обосновано.
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3.
Когато компетентният орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни установи, че призната
организация за алтруистично споделяне на данни не отговаря на едно или повече от изискванията, посочени в настоящата
глава, той уведомява признатата организация за алтруистично споделяне на данни за тези констатации и ѝ дава възможност
да изложи своето становище в рамките на 30 дни от получаване на уведомлението.
4.
Компетентният орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни има правомощие да изисква
прекратяване на нарушението, посочено в параграф 3, незабавно или в рамките на разумен срок, и предприема подходящи и
пропорционални мерки с цел да гарантира спазването на изискванията.
5.
Ако призната организация за алтруистично споделяне на данни не спазва едно или повече от изискванията на
настоящата глава, дори след като е била уведомена в съответствие с параграф 3 от компетентния орган за регистрация на
организации за алтруистично споделяне на данни, тази призна организация за алтруистично споделяне на данни:
a) губи правото си да използва във всяка писмена или устна комуникация наименованието „призната в Съюза организация
за алтруистично споделяне на данни“;
б) се заличава от съответния публичен национален регистър на признатите организации за алтруистично споделяне на
данни, и от публичния регистър на Съюза на признатите организации за алтруистично споделяне на данни.
Всяко решение, което отнема правото да се използва наименованието „призната в Съюза организация за алтруистично
споделяне на данни“, посочено в първа алинея, буква а), се оповестява публично от компетентния орган за регистрация на
организации за алтруистично споделяне на данни.
6.
Ако призната организация за алтруистично споделяне на данни, е с основно място на установяване или има законен
представител в една държава членка, но осъществява дейност в други държави членки, компетентният орган за регистрация
на организации за алтруистично споделяне на данни на държавата членка, в която е основното място на установяване или в
която се намира законният представител, и компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне
на данни на тези други държави членки си сътрудничат и си оказват съдействие. Това съдействие и сътрудничество могат да
обхващат обмена на информация между съответните компетентни органи за регистрация на организации за алтруистично
споделяне на данни за целите на изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент и обосновани искания за
предприемане на мерки, посочени в настоящия член.
Когато компетентен орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни в една държава членка поиска
съдействие от компетентен орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни в друга държава
членка, той подава обосновано искане. При такова искане компетентният орган за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни дава отговор незабавно и в срок, пропорционален на спешността на искането.
Всяка информация, обменена в контекста на поисканото и предоставеното съдействие по настоящия параграф, се използва
единствено по отношение на въпросите, за които е поискана.

Член 25
Европейски формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на данните
1.
За да се улесни събирането на данни въз основа на алтруизъм по отношение на данните, Комисията приема актове за
изпълнение за създаване и разработване на европейски формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на
данните, след консултация с Европейския комитет по защита на данните, като взема предвид становището на Европейския
комитет за иновации в областта на данните и надлежно включва съответните заинтересовани страни. Формулярът позволява
получаването на съгласие или разрешение в държавите членки в единен формат. Тези актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.
2.
В европейския формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на данните се използва модулен подход,
позволяващ персонализиране за конкретни сектори и за различни цели.
3.
Когато се предоставят лични данни, европейският формуляр за съгласие във връзка с алтруизма по отношение на
данните гарантира, че субектите на данни могат да дадат съгласие и да оттеглят съгласие във връзка с конкретна операция по
обработване на данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
4.
Формулярът е достъпен във вид, който може да бъде отпечатан на хартия и е лесно разбираем, както и в електронен
машинночетим вид.
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ГЛАВА V
Компетентни органи и процедурни разпоредби

Член 26
Изисквания, свързани с компетентните органи
1.
Компетентните органи за посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни са правно обособени и функционално независими от всеки доставчик на посреднически
услуги за данни или призната организация за алтруистично споделяне на данни. Функциите на компетентните органи зa
посреднически услуги за данни и на компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на
данни могат да се изпълняват от един и същ орган. Държавите членки могат да създадат един или повече нови органи за
тези цели или да използват съществуващи такива.
2.
Компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни изпълняват задачите си по безпристрастен, прозрачен, последователен, надежден и
своевременен начин. Когато изпълняват своите задачи, те гарантират лоялната конкуренция и недопускането на
дискриминация.
3.
Във висшето ръководство и персонала, отговарящи за изпълнението на съответните задачи на компетентните органи зa
посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни,
не могат да участват проектантите, производителите, доставчиците, монтажниците, купувачите, собствениците, ползвателите
или извършващите поддръжка на услугите, които се оценяват от тези органи, нито оправомощените представители на тези
страни. Това не изключва използването на оценявани услуги, които са необходими за дейността на компетентния орган зa
посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на
данни, или използването на такива услуги за лични цели.
4.
Висшето ръководство и персоналът на компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните
органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни не участват в каквато и да е дейност, която
може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на поверените им дейности
за оценка.
5.
Компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни разполагат с адекватни финансови и човешки ресурси за изпълнение на възложените им
задачи, включително с необходимите технически знания и ресурси.
6.
Компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни на дадена държава членка предоставят, при обосновано искане и незабавно, на
Комисията и на компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на
организации за алтруистично споделяне на данни на други държави членки информацията, необходима за изпълнение на
техните задачи съгласно настоящия регламент. Когато компетентен орган зa посреднически услуги за данни или
компетентен орган за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни счита, че исканата информация е
поверителна в съответствие с правото на Съюза и националното право по отношение на търговската и професионална
поверителност, Комисията и всички други компетентни органи зa посреднически услуги за данни или компетентните
органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни гарантират тази поверителност.

Член 27
Право на жалба
1.
Физическите и юридическите лица имат право да подадат жалба във връзка с всички въпроси, попадащи в обхвата на
настоящия регламент, самостоятелно или, когато е приложимо, колективно, до съответния компетентен орган зa
посреднически услуги за данни срещу доставчик на посреднически услуги за данни или до съответния компетентен орган за
регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни срещу призната организация за алтруистично споделяне на
данни.
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2.
Компетентният орган зa посреднически услуги за данни или компетентният орган за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за:
а) хода на предприетите действия и за взетото решение; и
б) средствата за правна защита, посочени в член 28.

Член 28
Право на ефективна съдебна защита
1.
Без да се засягат всякакви административни или други извънсъдебни средства за правна защита, всички засегнати
физически и юридически лица имат право на ефективна съдебна защита по отношение на правно обвързващите решения,
посочени в член 14, взети от компетентните органи зa посреднически услуги при управлението, контрола и прилагането на
уведомителния режим за доставчиците на посреднически услуги за данни и правно обвързващите решения, посочени в
членове 19 и 24, взети от компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни при
наблюдението на признати организации за алтруистично споделяне на данни.
2.
Производствата по настоящия член се образуват пред съдилищата или трибуналите на държавата членка на
компетентния орган зa посреднически услуги за данни или компетентния орган за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни, срещу който се търси защита по съдебен ред, индивидуално, или когато е приложимо,
колективно от представителите на едно или повече физически или юридически лица.
3.
Когато компетентен орган зa посреднически услуги за данни или компетентен орган за регистрация на организации за
алтруистично споделяне на данни не предприеме действия по жалба, всяко засегнато физическо или юридическо лице има
право, в съответствие с националното право, на ефективна съдебна защита или на достъп до производство по обжалване
пред безпристрастен орган с подходящи експертни познания.

ГЛАВА VI
Европейски комитет за иновации в областта на данните

Член 29
Европейски комитет за иновации в областта на данните
1.
Комисията създава Европейски комитет за иновации в областта на данните под формата на експертна група, състояща
се от представители на компетентните органи зa посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на
организации за алтруистично споделяне на данни на всички държави членки, Европейския комитет по защита на данните,
Европейския надзорен орган по защита на данните, ENISA, Комисията, представителят на ЕС за МСП или представител,
определен от мрежата на представителите на МСП, и други представители на съответните органи в конкретни сектори, както
и органи със специфичен експертен опит. При назначаването на отделни експерти Комисията се стреми да постигне баланс
между половете и географски баланс сред членовете на експертната група.
2.

Европейският комитет за иновации в областта на данните се състои от най-малко следните три подгрупи:

а) подгрупа, съставена от компетентните органи за посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация
на организации за алтруистично споделяне на данни с цел изпълнение на задачите по член 30, букви а), в), й) и к);
б) подгрупа за технически обсъждания относно стандартизацията, преносимостта и оперативната съвместимост съгласно
член 30, букви е) и ж);
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в) подгрупа за участие на заинтересованите страни, съставена от съответните представители на промишления сектор,
научноизследователския сектор, академичните среди, гражданското общество, организациите за стандартизация,
съответните общи европейски пространства на данни и други заинтересовани страни и трети страни, които консултират
Европейския комитет за иновации в областта на данните относно задачите по член 30, букви г), д), е), ж) и з).
3.

Комисията председателства заседанията на Европейския комитет за иновации в областта на данните.

4.

Европейският комитет за иновации в областта на данните се подпомага от секретариат, осигурен от Комисията.

Член 30
Задачи на Европейския комитет за иновации в областта на данните
Европейският комитет за иновации в областта на данните има следните задачи:
a) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на последователна практика на организациите от
обществения сектор и компетентните органи, посочени в член 7, параграф 1, при обработването на искания за повторно
използване на категориите данни, посочени в член 3, параграф 1;
б) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на последователна практика за алтруизъм по
отношение на данните в целия Съюз;
в) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на последователна практика на компетентните
органи за посреднически услуги за данни и компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично
споделяне на данни при изпълнението на изискванията, приложими съответно за доставчиците на посреднически
услуги за данни и признатите организации за алтруистично споделяне на данни;
г) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на последователни насоки за това по какъв
начин в контекста на настоящия регламент да бъдат защитени най-добре чувствителните търговски данни от неличен
характер, и по-специално търговските тайни, както и неличните данни, представляващи съдържание, защитено с права
върху интелектуална собственост, от незаконен достъп, който поражда риск от кражба на интелектуална собственост
или промишлен шпионаж;
д) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на последователни насоки за изискванията за
киберсигурност при обмена и съхранението на данни;
е) да консултира Комисията, като по-специално взема предвид данните от организациите за стандартизация, относно
приоритизирането на междусекторните стандарти, които да се използват и изготвят за използване на данни и за
споделяне на данни между нововъзникващите общи европейски пространства на данни, за междусекторно сравняване и
за обмен на най-добри практики по отношение на секторните изисквания за сигурност и процедури за достъп, като се
вземат предвид специфичните за сектора дейности по стандартизация, по-специално при изясняването и
разграничаването на това кои стандарти и практики са междусекторни и кои секторни;
ж) да съдейства на Комисията, като по-специално взема предвид данните от организациите за стандартизация, за
преодоляване на разпокъсаността на вътрешния пазар и на основаната на данни икономика във вътрешния пазар чрез
подобряването на трансграничната и междусекторната оперативна съвместимост на данните, както и на услугите за
споделяне на данни между различните сектори и области, като се основава на съществуващите европейски,
международни или национални стандарти, inter alia, с цел да се насърчи създаването на общи европейски пространства
на данни;
з) да предлага насоки за „общи европейски пространства на данни“, по-специално специфични за конкретни цели или
сектори или междусекторни оперативно съвместими рамки от общи стандарти и практики за споделяне или съвместна
обработка на данни с цел, inter alia, разработване на нови продукти и услуги, научни изследвания или инициативи на
гражданското общество, като тези общи стандарти и практики са съобразени със съществуващите стандарти и с
правилата за конкуренция и осигуряват недискриминационен достъп за всички участници с цел улесняване на обмена
на данни в Съюза и използване на потенциала на съществуващите и бъдещите пространства на данни, свързани, inter
alia, със:
i)

междусекторните стандарти, които да се използват и изготвят за използване на данни и за междусекторно споделяне
на данни, за междусекторно сравняване и за обмен на най-добри практики по отношение на секторните изисквания
за сигурност и процедури за достъп, като се вземат предвид специфичните за сектора дейности по стандартизация,
по-специално при изясняването и разграничаването на това кои стандарти и практики са междусекторни и кои
секторни;

ii) изискванията за противодействие на пречките за навлизане на пазара и за избягване на ефекти на зависимост, за да се
гарантира лоялна конкуренция и оперативна съвместимост;
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iii) подходящата защита на законното предаване на данни към трети държави, включително гаранции срещу
предаването на данни, забранено от правото на Съюза;
iv) подходящото и недискриминационно представителство на съответните заинтересовани страни в управлението на
общите европейски пространства на данни;
v) спазването на изискванията за киберсигурност в съответствие с правото на Съюза;
и) да улеснява сътрудничеството между държавите членки относно определянето на хармонизирани условия, позволяващи
повторното използване на категориите данни, посочени в член 3, параграф 1, притежавани от организациите от
обществения сектор в рамките на вътрешния пазар;
й) да улеснява сътрудничеството между компетентните органи за посреднически услуги за данни и компетентните органи за
регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни, посредством изграждане на капацитет и обмен на
информация, по-специално чрез определяне на методи за ефективен обмен на информация, свързана с процедурата на
уведомяване за доставчиците на посреднически услуги за данни и регистрацията и наблюдението на организациите за
алтруистично споделяне на данни, включително координация по отношение на определянето на такси или санкции,
както и улесняване на сътрудничеството между компетентните органи за посреднически услуги за данни и
компетентните органи за регистрация на организации за алтруистично споделяне на данни по отношение на
международния достъп и предаването на данни;
к) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с оценката на това дали трябва да бъдат приети актовете за
изпълнение, посочени в член 5, параграфи 11 и 12;
л) да консултира и да съдейства на Комисията във връзка с разработването на европейски формуляр за съгласие във връзка с
алтруизма по отношение на данните, в съответствие с член 25, параграф 1;
м) да консултира Комисията относно подобряването на международната регулаторна среда за нелични данни, включително
стандартизацията.

ГЛАВА VII
Международен достъп и предаване на данни

Член 31
Международен достъп и предаване на данни
1.
Организацията от обществения сектор, физическото или юридическото лице, на което е предоставено правото за
повторно използване на данни съгласно глава II, доставчикът на посреднически услуги за данни или признатата
организация за алтруистично споделяне на данни предприема всички разумни технически, правни и организационни
мерки, включително договорни споразумения, за да предотврати международното предаване на притежавани в Съюза
нелични данни или международния достъп на правителствата до тях, когато такова предаване или достъп би било в
противоречие с правото на Съюза или националното право на съответната държава членка, без да се засяга параграф 2 или 3.
2.
Всяко решение на съд или трибунал на трета държава и всяко решение на административен орган на трета държава,
изискващо организация от обществения сектор, физическо или юридическо лице, на което е предоставено правото за
повторно използване на данни съгласно глава II, доставчик на посреднически услуги за данни или призната организация за
алтруистично споделяне на данни, да предава или да предоставя достъп до притежавани в Съюза нелични данни, попадащи
в обхвата на настоящия регламент, се признават или подлежат на изпълнение по какъвто и да било начин само ако се
основават на международно споразумение, като договор за правна помощ, което е в сила между отправилата искането трета
държава и Съюза, или на такова споразумение между отправилата искането трета държава и държава членка.
3.
При липсата на международно споразумение по параграф 2 от настоящия член, когато организация от обществения
сектор, физическо или юридическо лице, на което е предоставено правото за повторно използване на данни съгласно глава
II, доставчик на посреднически услуги за данни или призната организация за алтруистично споделяне на данни, е адресат
на решение на съд или на трибунал на трета държава или решение на административен орган на трета държава за предаване
или за предоставяне на достъп до притежавани в Съюза нелични данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и
спазването на това решение би породило риск адресатът да наруши правото на Съюза или с националното право на
съответната държава членка, предаването на такива данни към посочения орган на трета държава или достъпът до тях от
страна на този орган се извършва единствено ако:
a) системата на третата държава изисква да бъдат посочени основанията и пропорционалността на такова решение или
съдебно решение и изисква такова решение или съдебно решение да бъдат конкретни по своя характер, например чрез
установяване на достатъчна връзка с определени заподозрени лица или нарушения;
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б) мотивираното възражение на адресата подлежи на разглеждане от компетентен съд или трибунал на третата държава; и
в) компетентният съд или трибунал на третата държава, който издава решението или прави преглед на решението на
административен орган, е оправомощен съгласно правото на тази трета държава да вземе надлежно предвид съответните
правни интереси на доставчика на данните, защитени от правото на Съюза или от националното право на съответната
държава членка.
4.
Ако са изпълнени условията, установени в параграфи 2 и 3, организацията от обществения сектор, физическото или
юридическото лице, на което е предоставено правото за повторно използване на данни съгласно глава II, доставчикът на
посреднически услуги за данни или признатата организация за алтруистично споделяне на данни предоставят минимално
допустимото количество данни в отговор на искане, въз основа на разумно тълкуване на искането.
5.
Организацията от обществения сектор, физическото или юридическото лице, на което е предоставено правото за
повторно използване на данните съгласно глава II, доставчикът на посреднически услуги за данни и признатата организация
за алтруистично споделяне на данни, информират притежателя на данни относно съществуването на искане на
административен орган на трета държава за достъп до неговите данни, преди да изпълнят посоченото искане, освен когато
искането служи за целите на правоприлагането и доколкото това е необходимо за запазване на ефективността на дейностите
по правоприлагане.

ГЛАВА VIII
Делегиране и процедура на комитет

Член 32
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия
член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 13 и член 22, параграф 1, се предоставя на
Комисията за неопределен срок, считано от 23 юни 2022 г.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 13 и член 22, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко
време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на
правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския
съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в
съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро
законотворчество.
5.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на
Съвета.
6.
Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 13 или член 22, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито
Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца от нотифицирането на същия акт
на Европейския парламент и Съвета 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 три месеца по инициатива на
Европейския парламент или на Съвета.

Член 33
Процедура на комитет
1.

Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
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2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.6.2022 г.

ГЛАВА IX
Заключителни и преходни разпоредби

Член 34
Санкции
1.
Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на задълженията във връзка с
предаването на нелични данни към трети държави съгласно член 5, параграф 14 и член 31, задължението на доставчиците
на посреднически услуги за данни за уведомяване съгласно член 11, условията за предоставяне на посреднически услуги за
данни съгласно член 12 и условията за регистрация като призната организация за алтруистично споделяне на данни
съгласно членове 18, 20, 21 и 22, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане.
Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В правилата си относно санкциите
държавите членки вземат предвид препоръките на Европейския комитет за иновации в областта на данните. До
24 септември 2023 г. държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки и я уведомяват незабавно за всяко
последващо изменение, което ги засяга.
2.
При налагането на санкции на доставчиците на посреднически услуги за данни и на признатите организации за
алтруистично споделяне на данни поради нарушения на настоящия регламент държавите членки вземат предвид следните
неизчерпателни и примерни критерии, когато е целесъобразно:
a) естеството, тежестта, размера и продължителността на нарушението;
б) всяко действие, предприето от доставчика на посреднически услуги за данни или признатата организация за
алтруистично споделяне на данни за ограничаване или поправяне на вредите, причинени от нарушението;
в) всякакви предходни нарушения от страна на доставчика на посреднически услуги за данни или признатата организация
за алтруистично споделяне на данни;
г) реализираните финансови ползи или избегнатите загуби от доставчика на посреднически услуги за данни или от
признатата организация за алтруистично споделяне на данни вследствие на нарушението, доколкото тези ползи или
загуби могат да бъдат надеждно установени;
д) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата на съответния случай.

Член 35
Оценка и преглед
До 24 септември 2025 г. Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в
доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Докладът се придружава,
когато е целесъобразно, от законодателни предложения.
В доклада се разглеждат по-специално:
a) прилагането и действието на правилата относно санкциите, установени от държавите членки съгласно член 34;
б) степента на спазване на настоящия регламент от страна на законните представители на доставчиците на посреднически
услуги за данни и на признатите организации за алтруистично споделяне на данни, които не са установени в Съюза,
както и равнището на изпълнение на санкциите, наложени спрямо тези доставчици и организации;
в) видът на организациите за алтруистично споделяне на данни, регистрирани съгласно глава IV, и обобщение на целите от
обществен интерес, за които се обменят данни, за да се установят ясни критерии в това отношение.
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Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.

Член 36

Изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724
В таблицата в приложение II към Регламент (EС) 2018/1724, рубриката „Започване, извършване и приключване на
стопанска дейност“ се заменя със следното:
Очакван краен продукт, подлежащ на оценка на
прилагането от компетентните органи в съответствие с
националното им право, когато е приложимо

Житейски ситуации

Процедури

Започване, извършване
и приключване на
стопанска дейност

Уведомяване за стопанска дейност, разрешение
за упражняване на стопанска дейност, промени
в стопанската дейност и прекратяване на
стопанска дейност, без процедури по
несъстоятелност или ликвидация, с изключение
на първоначалната регистрация на стопанска
дейност в търговския регистър и на
учредяването на дружества по смисъла на
член 54, втора алинея от ДФЕС или
последващото подаване на документи от тях

Потвърждение за получаване на уведомлението
или промяната, или на искането за разрешение за
стопанска дейност

Регистрация на работодател (физическо лице)
към задължителни пенсионни и осигурителни
схеми

Потвърждение за регистрация или
социалноосигурителен регистрационен номер

Регистрация на наети лица към задължителни
пенсионни и осигурителни схеми

Потвърждение за регистрация или
социалноосигурителен регистрационен номер

Представяне на декларация за корпоративен
данък

Потвърждение за получаване на декларацията

Уведомяване на системите за социална
сигурност за датата на изтичане на договор с
наето лице, с изключение на процедурите за
колективно прекратяване на договорите на
наети лица

Потвърждение за получаване на уведомлението

Плащане на социалноосигурителни вноски за
наети лица

Разписка или друга форма на потвърждение на
плащането на социалноосигурителни вноски за
наети лица

Уведомление на доставчик на посреднически
услуги за данни

Потвърждение за получаване на уведомлението

Регистрация като организация за алтруистично
споделяне на данни, призната в Съюза

Потвърждаване на регистрацията.

Член 37

Преходни разпоредби
Субекти, предоставящи посредническите услуги за данни, посочени в член 10, към 23 юни 2022 г., изпълняват
задълженията, установени в глава III до 24 септември 2025 г.
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Член 38
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 24 септември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Европейския парламент
Председател
R. METSOLA

За Съвета
Председател
B. LE MAIRE
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/869 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2022 година
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти
(ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

В своето съобщение от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (наричано по-нататък
„Европейският зелен пакт“), Комисията определи нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на Съюза
в справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, в която
най-късно до 2050 г. целта за неутралност по отношение на климата ще бъде постигната и в която икономическият
растеж няма да зависи от използването на ресурсите. В своето съобщение от 17 септември 2020 г., озаглавено
„Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. Инвестиция в неутрално по отношение на
климата бъдеще в полза на нашите граждани“, Комисията предложи да се увеличи целта за намаляване на емисиите
на парникови газове до най-малко 55 % до 2030 г. Тази амбиция беше одобрена от Европейския съвет на
11 декември 2020 г., като в оценката на въздействието, придружаваща посоченото съобщение, се потвърждава, че
енергийният микс на бъдещето ще бъде много различен от днешния, и се обосновава необходимостта от преглед и
ако е необходимо — от преразглеждане на енергийното законодателство. Настоящите инвестиции в енергийна
инфраструктура определено са недостатъчни за трансформиране и изграждане на енергийната инфраструктура на
бъдещето. Това означава също така, че инфраструктурата трябва да способства за осъществяването на енергийния
преход в Европа, включващ бърза електрификация, увеличаване на производството на електроенергия от
възобновяеми източници и без употребата на изкопаеми горива, увеличаване на употребата на възобновяеми и
нисковъглеродни газове, интеграция на енергийната система и по-широко внедряване на иновативни решения.

(2)

Настоящата обвързваща цел на равнището на Съюза за поне 32-процентен дял на електроенергията от възобновяеми
източници в крайното потребление на енергия до 2030 г. и за водеща цел на равнището на Съюза за енергийна
ефективност от поне 32,5 % ще бъде преразгледана като част от още по-голяма амбиция на Съюза, заложена в
Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейският парламент и на Съвета (4) и в Европейския зелен пакт.

(3)

В Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (5) („Парижкото
споразумение“), е определена дългосрочна цел увеличението на средната температура в световен мащаб да се задържи
значително под 2 °C спрямо прединдустриалните равнища и да се положат усилия да се ограничи повишаването на
температурата до 1,5 °C над прединдустриалните равнища, като наред с това се подчертава важността на

(1) ОВ C 220, 9.6.2021 г., стр. 51.
(2) ОВ C 440, 29.10.2021 г., стр. 105.
(3) Позиция на Европейския парламент 5 април 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 16 май
2022 г.
(4) Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на
неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за
климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).
(5) ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
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адаптирането към неблагоприятните последици от изменението на климата и привеждането на финансовите потоци в
съответствие с целите за ниски емисии на парникови газове и развитие, което е устойчиво на изменението на климата.
На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане на неутрален по отношение на климата
Европейски съюз до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

(4)

В Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) са установени указания за навременното
разработване и оперативната съвместимост на приоритетните коридори и области от трансевропейската енергийна
структура с оглед на постигането на заложените в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) цели в
областта на енергийната политика за обезпечаване на функционирането на вътрешния енергиен пазар, на сигурността
на енергийните доставки и на конкурентните енергийни пазари в Съюза, за насърчаване на енергийната ефективност,
енергоспестяването и разработването на нови възобновяеми видове енергия, както и за насърчаване на
междусистемните връзки на енергийните мрежи. С Регламент (ЕС) № 347/2013 е установена рамка за съвместната
работа на държавите членки и съответните заинтересовани лица в регионален контекст, чрез която да бъдат
разработени по-добре свързани енергийни мрежи с цел да бъдат присъединени регионите, които понастоящем са
изолирани от европейските енергийни пазари, да се укрепят съществуващите и да се насърчи създаването на нови
трансгранични междусистемни връзки и да се способства за интегрирането на възобновяемата енергия. Със своята
насоченост към постигането на тези цели Регламент (ЕС) № 347/2013 допринася за постигането на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и носи ползи за целия Съюз по отношение на конкурентоспособността и
икономическото, социалното и териториалното сближаване.

(5)

Оценката на Регламент (ЕС) № 347/2013 показа ясно, че уредбата е довела до действително подобряване на
интеграцията на мрежите на държавите членки, стимулирала е търговията с енергия и следователно е допринесла за
конкурентоспособността на Съюза. Проектите от общ интерес в областта на електроенергията и газа допринесоха
значително за сигурността на доставките. По отношение на газа инфраструктурата сега е по-добре свързана, а
доставките са много по-устойчиви в сравнение с 2013 г. Регионалното сътрудничество в регионалните групи и
посредством трансграничното разпределение на разходите е важен фактор, способстващ за изпълнението на
проектите. В много случаи обаче трансграничното разпределение на разходите не доведе до намаляване на недостига
на финансиране за проектите, както беше предвидено. Въпреки че повечето процедури за издаване на разрешения
бяха съкратени, в някои случаи процесът все още продължава дълго. Финансовата помощ от Механизма за свързване
на Европа (МСЕ), създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), беше важен
фактор, тъй като безвъзмездните средства за проучвания способстваха за намаляването на рисковете на ранните етапи
от развитието на проектите, а безвъзмездните средства за строително-монтажни работи помогнаха да бъдат
отстранени участъците с недостатъчна преносна/пропускателна способност, свързани с проектите, които не биха
могли да бъдат отстранени в достатъчна степен с финансиране при пазарни условия.

(6)

В своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно преразглеждането на указанията за трансевропейската енергийна
инфраструктура (8) Европейският парламент призовава за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 347/2013, като се
отчитат по-специално целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, целта му за неутралност по
отношение на климата до 2050 г. и принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място.

(7)

Политиката за трансевропейските енергийни мрежи е основен инструмент за развитието на вътрешния енергиен пазар
и е необходима за постигането на целите на Европейския зелен пакт. За да постигне по-високи равнища на намаляване
на емисиите на парникови газове до 2030 г. и неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., Европа ще
се нуждае от по-интегрирана енергийна система, като разчита на по-високи равнища на електрификация, основаваща
се на допълнителни възобновяеми и нисковъглеродни източници, и на декарбонизация на газовия сектор. Политиката
за трансевропейските енергийни мрежи може да гарантира, че развитието на енергийната инфраструктура на Съюза
ще способства за осъществяването на необходимия енергиен преход към неутралност по отношение на климата в
съответствие с принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място и за технологична неутралност,
като същевременно се отчита потенциалът за намаляване на емисиите при крайното потребление. Тя може също така
да гарантира междусистемни връзки, енергийна сигурност, пазарна и системна интеграция и конкуренция в полза на
всички държави членки, както и енергия на достъпни цени за домакинствата и предприятията.

(6) Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. 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 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
(7) Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на
Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348,
20.12.2013 г., стр. 129).
(8) ОВ C 371, 15.9.2021 г., стр. 68.
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(8)

Въпреки че целите на Регламент (ЕС) № 347/2013 като цяло продължават да са валидни, действащата уредба в
областта на трансевропейските енергийни мрежи все още не отразява изцяло очакваните промени в енергийната
система, които ще настъпят под влиянието на новия политически контекст, по-специално на по-високите цели на
Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, както и на целта за неутралност по отношение на климата до
2050 г. съгласно Европейския зелен пакт. Поради това, наред с други аспекти, както целите за смекчаване на
изменението на климата, така и целите за адаптиране към изменението на климата трябва да бъдат адекватно
отразени в преразгледаната уредба в областта на трансевропейските енергийни мрежи. Освен с новия политически
контекст и цели последното десетилетие се характеризира с бързо технологично развитие. Това развитие следва да
бъде отразено в категориите енергийна инфраструктура, обхванати от настоящия регламент, в критериите за подбор
на проекти от общ интерес и в приоритетните коридори и области. Същевременно разпоредбите на настоящия
регламент следва да не засягат правото на дадена държава членка да определя условията за използване на
енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на
енергийното си снабдяване в съответствие в член 194 от ДФЕС.

(9)

В директиви 2009/73/ЕО (9) и (ЕС) 2019/944 (10) на Европейския парламент и на Съвета е предвиден вътрешен
енергиен пазар. Въпреки постигнатия напредък по отношение на завършването на този пазар, все още има място за
подобрение чрез по-добро използване на съществуващата енергийна инфраструктура, интегриране на нарастващите
количества енергия от възобновяеми източници и интегриране на системите.

(10)

Енергийната инфраструктура на Съюза следва да бъде подобрена с цел да се предотвратяват технически неизправности
и да се подобри нейната устойчивост при такива неизправности, природни или предизвикани от човека бедствия,
отрицателни последици от изменението на климата и заплахи за нейната сигурност, по-специално по отношение на
европейските критични инфраструктури съгласно Директива 2008/114/ЕО (11).

(11)

Енергийната инфраструктура на Съюза следва да е устойчива на неизбежните въздействия, които изменението на
климата се очаква да предизвика в Европа въпреки усилията за смекчаване. Ето защо е изключително важно да бъдат
увеличени усилията за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, за постигане на
устойчивост, за подготвеност и предотвратяване на бедствия.

(12)

При развитието на трансевропейската енергийна инфраструктура следва да се вземе предвид, когато това е технически
възможно и най-ефикасно, възможността за промяна на предназначението на съществуващата инфраструктура и
оборудване.

(13)

Сигурността на доставките, която беше основен мотив за приемането на Регламент (ЕС) № 347/2013, е подобрена
съществено чрез проекти от общ интерес. Освен това съгласно оценката на въздействието на Комисията,
придружаваща съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено „Засилване на европейската амбиция
в областта на климата за 2030 г. Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите
граждани“, се очаква значително намаляване на потреблението на природен газ, тъй като широката му употреба е
несъвместима с неутралността по отношение на климата. От друга страна, до 2050 г. се очаква да нарасне значително
потреблението на възобновяем и нисковъглероден водород и на синтетични газообразни горива. По отношение на газа
инфраструктурата сега е по-добре свързана, а доставките са много по-устойчиви в сравнение с 2013 г. Планирането на
енергийната инфраструктура следва да отразява този променящ се профил на газовия сектор. Все още обаче не всички
държави членки са свързани в достатъчна степен с европейската газопреносна мрежа, а по-специално островните
държави членки продължават да са изправени пред значителни предизвикателства по отношение на сигурността на
доставките и енергийната изолация. Макар за 78 % от газовите проекти, които са проекти от общ интерес, да се
очаква да бъдат пуснати в експлоатация до края на 2025 г., при голям брой от тези проекти се наблюдава
значително забавяне, включително поради проблеми във връзка с издаването на разрешения. Поради това
настоящият регламент следва да не оказва отрицателно въздействие върху проектите от общ интерес, които към
датата на влизането му в сила все още не са завършени. Поради това при проектите от общ интерес, включени в петия
списък на Съюза на проекти от общ интерес, изготвен съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013, за които документацията
по заявлението е била приета за разглеждане от компетентния орган, следва да могат да се запазят правата и
задълженията, що се отнася до издаването на разрешения, за период от четири години след датата на влизане в сила
на настоящия регламент.

(9) Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на
природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).
(10) Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125).
(11) Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични
инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).
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(14)

Значението на интелигентните електроенергийни мрежи, които невинаги включват преминаването на физическа
граница, за постигането на целите на политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата беше отбелязано в
съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено „Тласък за неутралната по отношение на климата
икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ („Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната
система“). Критериите за тази категория следва да бъдат опростени, следва да включват технологичните развития,
отнасящи се до иновациите и цифровите аспекти, и следва да създадат условия за интегриране на енергийната
система. Освен това е необходимо да се изясни ролята на организаторите на проекти. Предвид очакваното
значително увеличение на потреблението на електроенергия от транспортния сектор, по-специално за електрически
превозни средства по магистрали и в градски райони, технологиите за интелигентни мрежи следва също така да
способстват за повишаването на способността на енергийните мрежи да обслужват трансграничната инфраструктура
за презареждане с висок капацитет, за да се подкрепи декарбонизацията на транспортния сектор.

(15)

В Стратегията на ЕС за интеграция на енергийната система също се подчертава необходимостта от интегрирано
планиране на енергийната инфраструктура, което обхваща енергоносителите, инфраструктурите и секторите на
потребление. Отправна точка на тази интеграция на системата е прилагането на принципа за поставяне на
енергийната ефективност на първо място и предприемането на цялостен подход в политиката и отвъд границите на
отделните сектори. В съобщението са засегнати също потребностите, свързани с декарбонизацията на секторите, в
които намаляването на емисиите е трудно, например някои видове промишленост или транспорт, където пряката
електрификация засега е свързана с трудности от технически или икономически характер. Тези инвестиции следва да
включват съоръженията за водород и електролизьорите, при които се наблюдава напредък към широкомащабно
внедряване с търговска цел. В съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено „Стратегия за използването на
водорода за неутрална по отношение на климата Европа“ („Стратегия за водорода“), се отдава приоритет на
производството на водород от електроенергия от възобновяеми източници, което е най-чистото решение и е
съвместимо в най-голяма степен с целта на Съюза за неутралност по отношение на климата. В преходния период
обаче ще са необходими други методи за производство на нисковъглероден водород, с които по-бързо да се
декарбонизира съществуващото производство на водород, като се съсредоточи вниманието върху разнообразен набор
от екологосъобразни технологии, и да се създадат предпоставки за постигане на икономии от мащаба.

(16)

Освен това в своята Стратегия за водорода Комисията заключава, че наличието на широкомащабна инфраструктурна
мрежа, каквато могат да осигурят само Съюзът и вътрешният пазар, е важен фактор за внедряването на водорода в
необходимата степен. Понастоящем инфраструктурата, специално предназначена за трансграничен пренос на водород и
търговия с водород или за създаване на водородни долини, е много ограничена. Подобна инфраструктура следва да се
състои в значителна степен от преоборудвани съоръжения за природен газ, допълнени от нови съоръжения, специално
предназначени за водород. Освен това в Стратегията за водорода е определена стратегическа цел инсталираните мощности
от електролизьори да достигнат 40 гигавата (GW) до 2030 г., за да се увеличи производството на водород от
възобновяеми източници и да се способства за декарбонизацията на секторите, които са зависими от изкопаеми горива,
като промишлеността или транспорта. Поради това в политиката за трансевропейските енергийни мрежи следва да бъдат
включени нова и преоборудвана инфраструктура за пренос и съхранение на водород, както и съоръжения за електролиза.
Инфраструктурата за пренос и съхранение на водород следва също така да бъде включена в десетгодишния план за
развитие на мрежата в целия Съюз, за да се даде възможност за цялостно и последователно оценяване на разходите и
ползите на тази инфраструктура за енергийната система, включително приноса ѝ за интеграцията на сектора и за
декарбонизацията, с цел да бъде създадена опорна мрежа за водород за Съюза.

(17)

Освен това следва да бъде създадена нова категория инфраструктура за интелигентните газопреносни мрежи с цел да
се подкрепят инвестициите за интегриране в газопреносната мрежа на разнородни нисковъглеродни газове и,
по-специално, газове от възобновяеми източници, като биогаз, биометан и водород, и да се способства за
управлението на усложнената вследствие на това система, като се разчита на иновативни цифрови технологии.

(18)

Постигането на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. предполага, че все още ще има промишлени
процеси, които отделят въглероден диоксид. Въглеродният диоксид се счита за неизбежен, когато неговото производство
не може да бъде избегнато въпреки оптимизацията, например чрез енергийна ефективност или електрификация,
интегрираща възобновяеми енергийни източници. Разработването на инфраструктура за въглероден диоксид следва да
доведе до значително нетно намаляване на иначе неизбежните емисии при липсата на разумни алтернативи. Улавянето на
въглероден диоксид е обхванато от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12) за целите на
потоците от въглероден диоксид, произхождащи от инсталациите, обхванати от посочената директива, и с цел съхранение
в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13).

(19)

Съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 в процеса на изготвянето на списъка на Съюза за проекти от общ интерес
кандидатстващите проекти от общ интерес следва да докажат значителен принос за поне един критерий, включен в
набор от критерии, който може, но не е задължително, да бъде устойчивостта. Това изискване, което съответстваше
на тогавашните специфични потребности на вътрешния енергиен пазар, даде възможност за разработването на

(12) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността
(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
(13) Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в
геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО,
2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).
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проекти от общ интерес, които бяха насочени само към преодоляването на рисковете за сигурността на доставките,
дори да не показваха ползи по отношение на устойчивостта. Все пак предвид развитието на потребностите на Съюза
от инфраструктура, целите за декарбонизация и заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г.,
съгласно които „разходите на ЕС следва да бъдат съобразени със зададените в Парижкото споразумение цели и с
принципа за ненанасяне на вреда, установен в Европейския зелен пакт“, устойчивостта, изразяваща се в интеграцията
на възобновяеми енергийни източници и в намаляването на емисиите на парникови газове, според случая, следва да
бъде оценявана, за да се гарантира, че политиката за трансевропейските енергийни мрежи е съгласувана с целите на
Съюза в областта на енергетиката и климата и с целите за неутралност по отношение на климата до 2050 г., като се
отчитат особеностите на всяка държава членка във връзка с постигането на целта за неутралност по отношение на
климата. Устойчивостта на мрежите за пренос на въглероден диоксид се разглежда през призмата на общото
очаквано намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на проекта и липсата на
алтернативни технологични решения за постигане на същото равнище на намаляване на въглеродния диоксид.
(20)

Съюзът следва да способства за осъществяването на инфраструктурни проекти за свързване на мрежите на Съюза с
тези на трети държави, които са взаимноизгодни и необходими за енергийния преход и за постигането на целите в
областта на климата, и които наред с това отговарят на специфичните критерии за съответните категории
инфраструктура съгласно настоящия регламент, по-специално със съседни държави и с държави, с които Съюзът е
установил конкретно сътрудничество в областта на енергетиката. Поради това в обхвата на настоящия регламент
следва да бъдат включени проекти от взаимен интерес, при условие че те са устойчиви и могат да покажат
значителни нетни социално-икономически ползи на равнището на Съюза и за поне една трета държава. Тези проекти
следва да бъдат допустими за включване в списъка на Съюза на проектите от общ интерес и проектите от взаимен
интерес („списъка на Съюза“), при условие че рамката на политиката поддържа висока степен на конвергенция и е
подкрепяна от механизми за гарантиране на прилагането, и следва да демонстрират принос към общите цели на
политиката на Съюза и на съответните трети държави в областта на енергетиката и климата по отношение на
сигурността на доставките и декарбонизацията.
Висока степен на конвергенция на рамката на политиката следва да се приема по презумпция за държавите — страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство или по Договора за създаване на Енергийна общност,
или може да бъде доказана по отношение на други трети държави чрез двустранни споразумения, които включват
съответните разпоредби относно целите на политиката в областта на климата и енергетиката по отношение на
декарбонизацията и могат да бъдат допълнително оценени от подходящата регионална група с подкрепата на
Комисията. В допълнение третата държава, с която Съюзът си сътрудничи за развитието на проекти от взаимен
интерес, следва да способства за прилагането на подобен график за ускорено изпълнение и на други мерки на
политиката, като предвидените в настоящия регламент. Поради това проектите от взаимен интерес следва да се
третират еднакво с проектите от общ интерес, като всички разпоредби по отношение на проектите от общ интерес
следва да се прилагат и към проектите от взаимен интерес, освен ако не е предвидено друго. Значителните нетни
социално-икономически ползи на равнището на Съюза следва да се разбират като подобряване на оперативната
съвместимост и функционирането на вътрешния пазар, надхвърлящо границите на една държава членка. Що се
отнася до проектите за съхранение на въглероден диоксид, допустими следва да бъдат единствено проектите,
необходими за осигуряване на възможност за трансгранично транспортиране и съхранение на въглероден диоксид,
при условие че стандартите и предпазните мерки за предотвратяване на всякакви течове, както и тези, свързани с
климата, човешкото здраве и екосистемите по отношение на безопасността и ефективността на постоянното
съхранение на въглероден диоксид, са поне на същото равнище като в Съюза. Следва да се приеме, че Европейското
икономическо пространство отговаря на тези стандарти и гаранции.

(21)

Проектите от взаимен интерес следва да се считат за допълнителен инструмент за разширяване на обхвата на
настоящия регламент, за да включва трети държави, извън онези проекти от общ интерес, които допринасят за
реализацията на приоритетните коридори или области на енергийната инфраструктура, както се посочва в
приложение I. Поради това, когато проект с трета държава допринася за реализацията на приоритетен коридор или
област на енергийна инфраструктура, той следва да отговаря на условията за кандидатстване за статут на проект от
общ интерес съгласно настоящия регламент. На същия принцип проектите за електроенергийни междусистемни
връзки с трети държави, които са получили статут на проекти от общ интерес съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013,
могат да бъдат подбрани като проекти от общ интерес, при условие че преминат процес на подбор и отговарят на
критериите за проекти от общ интерес.

(22)

Освен това, за да постигне целите на Съюза за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и целта си за неутралност
по отношение на климата до 2050 г., Съюзът трябва да увеличи значително производството на електроенергия от
възобновяеми източници. Съществуващите категории енергийна инфраструктура за пренос и акумулиране на
електроенергия са изключително важни за интегрирането в електроенергийната мрежа на значително увеличеното
производство на електроенергия от възобновяеми източници. Това изисква, наред с другото, увеличаване на
инвестициите в инсталации за възобновяема енергия, разположени в морето, с цел да се достигне най-малко 300 GW
производство на вятърна енергия от разположени в морето инсталации в съответствие със стратегията на Комисията за
енергия от възобновяеми източници в морето, изложена в съобщението на Комисията от 19 ноември 2020 г.,
озаглавено „Стратегия на ЕС за използване на потенциала на енергията от възобновяеми източници в морето за
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неутрално по отношение на климата бъдеще“. Тази стратегия включва радиални връзки, свързващи нови мощности на
разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации, както и хибридни интегрирани проекти. Следва също
да се обърне внимание на координацията на дългосрочното планиране и на развитието на електроенергийните мрежи
на сушата и в морето. По-специално, планирането на инфраструктурата в морето следва да се преориентира от подход
„проект по проект“ към координиран цялостен подход, с който се гарантира устойчивото развитие на интегрирани
мрежи в морето в зависимост от потенциала за енергия от възобновяеми източници в морето на всеки морски басейн,
изискванията за опазване на околната среда и другите видове ползване на морето. Следва да има подход, основан на
доброволно сътрудничество между държавите членки. Държавите членки следва да продължат да бъдат компетентни
за одобряването на проектите от общ интерес, които са свързани с тяхната територия, и свързаните с тях разходи.
(23)

Съответните държави членки следва да имат възможност да оценяват ползите и разходите на приоритетните коридори
за мрежи, разположени в морето, за енергия от възобновяеми източници и да извършват предварителен анализ във
връзка със споделянето на разходите на равнището на приоритетния коридор за мрежи, разположени в морето, за да
обосноват поемането на съвместни политически ангажименти за развитие на инсталациите за енергия от
възобновяеми източници, разположени в морето. Комисията, заедно с държавите членки и съответните оператори на
преносни системи (ОПС) и националните регулаторни органи, следва да разработи указания за специфичните
анализи на разходите и ползите и за споделянето на разходите за внедряването на плановете за развитие на
интегрирани мрежи, разположени в морето, които да дадат възможност на държавите членки да извършват
подходяща оценка.

(24)

Десетгодишният план за развитие на мрежата в целия Съюз доказа своята ефективност като основа за определянето на
проекти от общ интерес в категориите за електроенергия и газ. От друга страна, въпреки че Европейската мрежа на
операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), Европейската мрежа на
операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“) и ОПС имат важна роля в процеса, за да се увеличи
доверието в процеса е необходим по-строг контрол, по-специално по отношение на определянето на сценариите за
бъдещето, установяването на дългосрочните недостатъци и участъците с недостатъчна преносна/пропускателна
способност на инфраструктурата и оценяването на отделните проекти. Поради това и като се има предвид
необходимостта от независимо валидиране, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия
(„Агенцията“) и Комисията би следвало да имат по-голяма роля в процеса, включително в изготвянето на
десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз съгласно регламенти (ЕО) № 715/2009 (14) и (ЕС)
2019/943 (15) на Европейския парламент и на Съвета. Процесът на десетгодишния план за развитие на мрежата в
целия Съюз следва да се възползва от обективния научно обоснован принос на независим научен орган, например
Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата, и следва да бъде организиран по найефективния начин.

(25)

При изпълнението на задачите си, предхождащи приемането на десетгодишните планове за развитие на мрежата в
целия Съюз, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ следва да проведат обстоен процес на консултации с
участието на всички съответни заинтересовани лица. Консултацията следва да бъде открита и прозрачна и да бъде
организирана своевременно, за да се даде възможност за обратна връзка от заинтересованите лица при подготовката
на ключови етапи от десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз, например разработването на
сценарии, установяването на пропуски в инфраструктурата и методиката за анализ на разходите и ползите за оценка
на проектите. ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ следва надлежно да вземат предвид информацията,
получена от заинтересованите лица по време на консултациите, и да обяснят по какъв начин са взели предвид тази
информация.

(26)

В съответствие със заключенията на Форума за енергийната инфраструктура от 2020 г. е необходимо да се гарантира,
че всички съответни сектори, като газ, електроенергия и транспорт, са взети предвид в интегрирана перспектива в
процесите на планиране на цялата инфраструктура на сушата и в морето, на инфраструктурата за пренос и на
инфраструктурата за разпределение. С цел спазване на Парижкото споразумение и постигане на целите на Съюза за
2030 г. в областта на климата, на целите за развитие на енергията от разположени в морето инсталации до 2040 г. и
в съответствие с целта на Съюза за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., уредбата
за трансевропейските енергийни мрежи следва да разчита на по-интелигентно, по-интегрирано, дългосрочно и
оптимизирано виждане за „една енергийна система“ чрез въвеждане на рамка, която дава възможност за по-добра
координация на планирането на инфраструктурата в различните сектори и създава възможност за оптимално
интегриране на различни решения за свързване, включващи различни мрежови елементи, между различните
инфраструктури. Това следва да се осигури чрез разработването на постепенно интегриран модел, който дава
възможност за съгласуваност между методиките за отделни сектори въз основа на общи допускания и отразява
взаимозависимостите.

(14) Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни
мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).
(15) Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (ОВ
L 158, 14.6.2019 г., стр. 54).

3.6.2022 г.

(27)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/51

Важно е да се гарантира, че статут на проект от общ интерес могат да получават само онези инфраструктурни проекти,
за които няма издържани алтернативни решения. За тази цел принципът за поставяне на енергийната ефективност на
първо място следва да бъде взет предвид в доклада за установяване на недостатъци в инфраструктурата, изготвен в
съответствие с настоящия регламент, и в работата на регионалните групи при съставянето на регионалните списъци
на предложените проекти. В съответствие с принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място следва
да бъдат разгледани всички подходящи алтернативи на новата инфраструктура за гарантиране на бъдещите
потребности от инфраструктура, които биха могли да допринесат за преодоляване на недостатъците в
инфраструктурата.

Регионалните групи, подпомагани от националните регулаторни органи, следва да вземат предвид допусканията и
резултатите от оценката на недостатъците в инфраструктурата, разработена в съответствие с настоящия регламент, и
да гарантират, че принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място е изцяло отразен в процеса на
подбор на проекти от общ интерес. Освен това през фазата на изпълнение организаторите на проекти следва да
докладват за съответствието със законодателството в областта на околната среда и да докажат, че проектите не
нанасят значителни вреди на околната среда по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския
парламент и на Съвета (16). По отношение на съществуващите проекти, които са достигнали достатъчна степен на
зрялост, това ще се взема предвид от регионалните групи при подбора на проекти за следващия списък на Съюза.

(28)

С цел да се гарантира стабилността на напрежението и на честотата следва да се обърне особено внимание на
стабилността на европейската електроенергийна мрежа в променящите се условия, по-специално предвид
нарастващия дял на възможностите за гъвкавост, например устойчивото акумулиране на енергия, и електроенергията
от възобновяеми източници. Следва да се отдаде особен приоритет на усилията за поддържане и гарантиране на
задоволително равнище на планираното нисковъглеродно производство на енергия, за да се гарантира сигурността на
доставките за гражданите и предприятията.

(29)

След подробни консултации с всички държави членки и със заинтересованите лица Комисията определи 14
приоритета за трансевропейската енергийна инфраструктура, чиято реализация е от първостепенно значение за
постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на целта му за неутралност по
отношение на климата до 2050 г. Тези приоритети обхващат различни географски региони или тематични области,
свързани с преноса и акумулирането на електроенергия, мрежите за енергия от възобновяеми източници,
разположени в морето, транспортирането и съхранението на водород, електролизьорите, интелигентните
газопреносни и електроенергийни мрежи и транспортирането и съхранението на въглероден диоксид.

(30)

Проектите от общ интерес следва да отговарят на общи, прозрачни и обективни критерии с оглед на техния принос
към целите на енергийната политика. За да отговарят на условията за включване в списъците на Съюза, проектите за
електроенергия и за водород следва да са включени в последния наличен десетгодишен план за развитие на мрежата
в целия Съюз. Тъй като инфраструктурата за водород понастоящем не е включена в десетгодишния план за развитие
на мрежата в целия Съюз, по отношение на проектите за водород това изискване следва да се прилага едва след
1 януари 2024 г. за целите на втория списък, който ще бъде изготвен съгласно настоящия Регламент.

(31)

Следва да бъдат създадени регионални групи за предлагане и преразглеждане на проекти от общ интерес, което да
води до съставянето на регионални списъци на проектите от общ интерес. За да се постигне широк консенсус, тези
регионални групи следва да осигуряват тясно сътрудничество между държавите членки, националните регулаторни
органи, организаторите на проекти и съответните заинтересовани лица. В контекста на това сътрудничество
националните регулаторни органи следва, когато това е необходимо, да предоставят консултации на регионалните
групи, наред с другото, относно осъществимостта на регулаторните аспекти на предложените проекти и относно
осъществимостта на предложения график за регулаторно одобрение.

(32)

За да се повиши ефикасността на процеса, сътрудничеството между регионалните групи следва да се засили и
допълнително да се насърчава. Необходимо е Комисията да играе важна роля за улесняване на това сътрудничество с
цел предприемане на мерки във връзка с евентуалното въздействие на проектите върху други регионални групи.

(16) Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите
инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).
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(33)

На всеки две години следва да се изготвя нов списък на Съюза. Проектите от общ интерес, които са завършени или
които вече не отговарят на съответните критерии и изисквания по настоящия регламент, следва да не фигурират в
следващия списък на Съюза. По тази причина при изготвянето на регионалните списъци и на списъка на Съюза
съществуващите проекти от общ интерес, които са предвидени за включване в следващия списък на Съюза, следва да
подлежат на същия процес на подбор, както и предложените проекти. Административната тежест следва обаче да
бъде максимално намалена, например като се използва предоставената по-рано информация и като се вземат под
внимание годишните доклади на организаторите на тези проекти. За тази цел съществуващите проекти от общ
интерес, които са постигнали значителен напредък, следва да се възползват от рационализиран процес на включване
в десетгодишния план за развитие на мрежата в целия Съюз.

(34)

Проектите от общ интерес следва да бъдат изпълнявани възможно най-бързо и да бъдат подложени на подробно
наблюдение и оценка, като същевременно надлежно се спазват изискванията за участие на заинтересованите лица и
законодателството в областта на околната среда, а административната тежест за организаторите на проектите остане
минимална. Комисията следва да назначи европейски координатори за онези проекти от общ интерес, които са
изправени пред значителни затруднения или закъснения. Напредъкът в изпълнението на конкретните проекти и
изпълнението на задълженията по настоящия регламент следва да се взимат под внимание в процеса на подбор на
тези проекти за следващите списъци на Съюза.

(35)

Процесът на издаване на разрешения следва да не води до непропорционални на размера и сложността на проекта
административни тежести и да не създава пречки за развитието на трансевропейските мрежи и достъпа до пазара.

(36)

Планирането и реализирането на проектите от общ интерес на Съюза в областта на енергийната, транспортната и
далекосъобщителната инфраструктура следва да бъдат координирани, за да бъдат създадени полезни взаимодействия
там, където това е осъществимо от гледна точка на икономиката, технологиите, околната среда, климата или
териториалното устройство, при надлежно спазване на съответните аспекти, свързани с безопасността. Съответно при
планирането на различните трансевропейски мрежи следва да има възможност да се отдаде предпочитание на
интегрирането на транспортните, съобщителните и енергийните мрежи, за да се гарантира, че се заема възможно наймалка площ. Необходима е обща визия за мрежите за интегрирането на енергийната система в различните сектори,
като същевременно се гарантира, по възможност, че съществуващите или излезлите от употреба трасета се използват
повторно, за да бъде сведено до минимум всякакво отрицателно социално, икономическо, екологично, климатично и
финансово въздействие.

(37)

Проектите от общ интерес следва да получават приоритетен статут на национално равнище с цел да се гарантира
бързо административно производство и провеждането в спешен порядък на всички съдебни производства и
процедури за решаване на спорове, които се отнасят до тях. Те следва да бъдат разглеждани от компетентните органи
като проекти от обществен интерес. По съображения от по-висш обществен интерес проекти, които имат
неблагоприятно въздействие върху околната среда, следва да бъдат разрешавани, ако са изпълнени всички условия,
посочени в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета (18).

(38)

От съществено значение е на заинтересованите лица, включително гражданското общество, да се предоставя
информация и да се провеждат консултации с тях, за да се гарантира успехът на проектите и да се ограничат
възраженията срещу тях.

(39)

Необходимо е да има компетентен орган или компетентни органи, които да обединяват или координират всички
процеси на издаване на разрешения с цел да се намали сложността, да се подобрят ефективността и прозрачността и
да се допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки.

(40)

За да се опрости и ускори процесът на издаване на разрешения за мрежи за енергия от възобновяеми източници,
разположени в морето, следва да бъдат определени единни звена за контакт за трансграничните проекти от списъка
на Съюза, разположени в морето, като се намали административната тежест за разработчиците на проекти. Единните
звена за контакт следва да намалят сложността, да увеличат ефикасността и да ускорят процеса на издаване на
разрешения за преносни съоръжения в морето, които често преминават през много юрисдикции.

(17) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(18) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206,
22.7.1992 г., стр. 7).
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(41)

Въпреки че вече съществуват установени стандарти за участие на обществеността в процеса на вземане на решения във
връзка с околната среда, които се прилагат с пълна сила за проектите от общ интерес, необходими са допълнителни
мерки по настоящия регламент, за да се осигури възможно най-високо ниво на прозрачност и на участие на
обществеността по всички значими въпроси, свързани с процеса на издаването на разрешения за проекти от общ
интерес. Ако консултацията преди процедурата на издаване на разрешения вече е предмет на национални правила,
отговарящи на стандарти, които са еднакви със или по-строги от установените в настоящия регламент, тази
консултация следва да стане незадължителна и да не се допуска дублиране на нормативните изисквания.

(42)

Правилното и координирано прилагане на директиви 2001/42/ЕО (19) и 2011/92/ЕС (20) на Европейския парламент и
на Съвета и ако е целесъобразно — на Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (21), подписана в Орхус на 25 юни 1998 г. („Конвенцията от
Орхус“) и на Конвенцията от Еспо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
(„Конвенцията от Еспо“) (22), подписана на 25 февруари 1991 г., следва да осигури хармонизация на основните
принципи за оценка на въздействията върху околната среда и климата, включително в трансграничен контекст.
Комисията публикува указания, които да подпомагат държавите членки при определянето на адекватни
законодателни и незаконодателни мерки за рационализиране на процедурите за оценка на въздействието върху
околната среда по отношение на енергийната инфраструктура и за осигуряване на съгласуваност в прилагането на
изискваните от правото на Съюза процедури за оценка на въздействието върху околната среда по отношение на
проектите от общ интерес. Държавите членки следва да координират своите оценки на проектите от общ интерес и
да предвидят общи оценки в случаите, в които това е възможно. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да
обменят най-добри практики и своя опит в областта на изграждането на административен капацитет по отношение
на процесите на издаване на разрешения.

(43)

Важно е да се рационализира и подобри процесът на издаване на разрешения при зачитане във възможно най-висока
степен на националните правомощия и процедури за изграждане на нова енергийна инфраструктура, като се спазва
надлежно принципът на субсидиарност. Като се има предвид спешната необходимост от разработване на енергийни
инфраструктури, опростяването на процеса на издаване на разрешения следва да включва ясен срок за вземане на
решение от съответните органи по въпроса дали да се изгражда проектът. Този срок следва да стимулира
по-ефективното формулиране и провеждане на процедурите и същевременно следва по никакъв начин да не
компрометира спазването на високи стандарти по отношение както на опазването на околната среда в съответствие
със законодателството в областта на околната среда, така и на участието на обществеността. С настоящия регламент
следва бъдат определени максималните срокове. Въпреки това държавите членки могат да се стремят да постигнат
по-кратки срокове, когато това е възможно, особено по отношение на проекти, например за интелигенти мрежи, за
които невинаги се изисква толкова сложен процес на издаване на разрешения, колкото за преносна инфраструктура.
Компетентните органи следва да носят отговорност за гарантирането на спазването на сроковете.

(44)

Когато е целесъобразно, в цялостното решение държавите членки следва да могат да включат решения, взети в
контекста на преговори с отделни собственици на земи относно получаването на достъп до имот, собствеността на
този имот или правото да се владее този имот в контекста на териториалното устройство, както и разпоредби,
свързани с териториалното устройство, с които се определя общото земеползване на определен регион, в това число
за други видове застрояване като магистрали, железопътни линии, сгради и защитени природни зони, което не се
извършва конкретно за целите на планирания проект и за издаването на разрешения за експлоатация. В контекста на
процеса на издаване на разрешения даден проект от общ интерес следва да може да включва свързаната с него
инфраструктура, доколкото това е от съществено значение за изграждането или функционирането на проекта.
Настоящият регламент и по-специално разпоредбите относно издаването на разрешения, участието на
обществеността и реализацията на проекти от общ интерес, следва да се прилагат, без това да влиза в противоречие с
правото на Съюза и международното право, включително с разпоредбите за опазване на околната среда и човешкото
здраве и нормативните актове, приети в рамките на общата политика в областта на рибарството и интегрираната
морска политика, по-специално Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (23).

(45)

Разходите за разработването, изграждането, експлоатацията и поддържането на проектите от общ интерес следва по
принцип да се поемат изцяло от ползвателите на инфраструктурата. Разпределението на разходите следва да
гарантира, че крайните ползватели не са несъразмерно обременени, особено ако това би могло да доведе до
енергийна бедност. Проектите от общ интерес следва да са допустими за трансгранично разпределяне на разходите,
ако оценката на търсенето на пазара или на очакваното въздействие върху тарифите е показала, че не може да се
очаква разходите да бъдат покрити от тарифите, плащани от ползвателите на инфраструктурата.

(19) Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове
и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).
(20) Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
(21) ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
(22) ОВ C 104, 24.4.1992 г., стр. 7.
(23) Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено
планиране (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135).
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(46)

Обсъждането на подходящото разпределяне на разходите следва да се основава на анализа на разходите и ползите на
даден инфраструктурен проект, извършен въз основа на хармонизирана методика за анализ, обхващащ енергийната
система като цяло, като се прилагат всички установени значими сценарии, в рамките на десетгодишните планове на
Съюза за развитие на мрежите, изготвяни съгласно регламенти (ЕО) № 715/2009 и (ЕС) 2019/943 и проучени от
Агенцията, както и допълнителни сценарии за планиране на развитието на мрежата, като се дава възможност за
надежден анализ на приноса на проекта от общ интерес за постигане на целите на енергийната политика на Съюза за
декарбонизация, пазарна интеграция, конкуренция, устойчивост и сигурност на доставките. За целите на този анализ
могат да бъдат взети предвид показателите и съответните референтни стойности за сравнение на инвестиционните
разходи за единица. Ако се използват допълнителни сценарии, те трябва да са в съответствие с целите на Съюза за
2030 г. в областта на енергетиката и климата и неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и
следва да подлежат на всеобхватен процес на консултации и контрол.

(47)

В условията на все по-интегриран енергиен пазар наличието на ясни и прозрачни правила за трансгранично
разпределяне на разходите е необходимо за ускоряването на инвестициите в трансгранична инфраструктура и в
проекти с трансгранично въздействие. От първостепенно значение е да се осигури стабилна финансова рамка за
развитието на проекти от общ интерес, като едновременно с това се сведе до минимум необходимостта от финансово
подпомагане, и същевременно да се насърчават с подходящи стимули и финансови механизми заинтересованите
инвеститори. Когато вземат решение относно трансграничното разпределение на разходите, националните
регулаторни органи следва да разпределят ефикасно направените инвестиционни разходи, както е целесъобразно с
оглед на своите национални подходи и методики за подобна инфраструктура, на трансгранична основа и да ги
включат в националните тарифи, след което, ако е приложимо, да определят дали тяхното влияние върху
националните тарифи би могло да доведе до непропорционална тежест за потребителите в съответните им държави
членки. Националните регулаторни органи следва да избягват рисковете, свързани с двойната подкрепа на проекти,
като вземат предвид действителните или прогнозните такси и приходи. Тези такси и приходи следва да се вземат
предвид единствено доколкото са свързани с проектите и са предназначени да покриват съответните разходи.

(48)

Налице е необходимост от трансгранични проекти, които имат положително въздействие върху електроенергийната
мрежа на Съюза, например интелигентни електроенергийни мрежи или електролизьори, без да включват обща
физическа граница.

(49)

Съгласно нормативната уредба на вътрешния енергиен пазар се изисква тарифите за достъп до мрежите да осигуряват
подходящи стимули за инвестиции. Има вероятност обаче някои видове проекти от общ интерес да пораждат
странични въздействия, които невинаги могат да бъдат включени в обикновената тарифна система и възстановени
чрез тази система. При прилагането на нормативната уредба на вътрешния енергиен пазар националните регулаторни
органи следва да осигуряват стабилна и предвидима регулаторна и финансова рамка със стимули за проектите от общ
интерес, включително дългосрочни стимули, които са съизмерими със специфичното равнище на риска при даден
проект. Тази рамка следва да се отнася по-специално за трансгранични проекти, за иновативни технологии за пренос
на електроенергия, позволяващи широкомащабното интегриране на енергия от възобновяеми източници, на
разпределени енергийни ресурси или на техники за реакция на потреблението във взаимосвързани мрежи, както и за
проекти за енергийни технологии и цифровизация, които или има вероятност да са свързани с по-големи рискове в
сравнение с подобни проекти, разположени само в една държава членка, или които се очаква да донесат по-големи
ползи за Съюза. Освен това проектите с големи оперативни разходи също следва да имат достъп до подходящи
стимули за инвестиции. По-специално, мрежите за енергия от възобновяеми източници в морето, изпълняващи две
функции, а именно функция на междусистемна връзка на електроенергийни мрежи и функция за присъединяване на
проекти за енергия от възобновяеми източници в морето, е вероятно да понесат по-високи рискове в сравнение със
съпоставими проекти на сушата поради присъщата им връзка с производствени мощности, която поражда
регулаторни рискове, финансови рискове, например необходимост от инвестиции за поемане на предвиждано
допълнително натоварване в бъдещи периоди, пазарни рискове и рискове, отнасящи се до използването нови
иновативни технологии.

(50)

Настоящият регламент следва да се прилага единствено за издаването на разрешения за проекти от общ интерес, за
участието на обществеността в такива проекти и за тяхното регулиране. При все това държавите членки следва да
могат да приемат национална уредба за прилагане на същите или на подобни правила спрямо други проекти, които
нямат статут на проекти от общ интерес в рамките на обхвата на настоящия регламент. Що се отнася до
регулаторните стимули, държавите членки следва да могат да приемат национални уредби за прилагане на същите
или на подобни правила спрямо проекти от общ интерес, попадащи в категорията „акумулиране на електроенергия“.

(51)

Държавите членки, които понастоящем не отдават на енергийните инфраструктурни проекти възможно най-висок
национален приоритет в процеса на издаване на разрешения, следва да бъдат насърчени да разгледат възможността за
въвеждане на такава практика, по-специално като преценят дали това би довело до ускоряване на процеса на издаване
на разрешения.
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(52)

Държавите членки, в които понастоящем не са въведени ускорени или спешни съдебни процедури, приложими за
проектите за енергийна инфраструктура, следва да бъдат насърчени да разгледат възможността за въвеждане на
такива процедури, по-специално като преценят дали това би довело до по-бързо изпълнение на тези проекти.

(53)

Регламент (ЕС) № 347/2013 показа ползата от привличането на частно финансиране чрез предоставянето на
значителна финансова помощ от страна на Съюза, която дава възможност за реализация на проекти от европейско
значение. Предвид икономическата и финансовата ситуация и бюджетните ограничения предоставянето на целева
подкрепа под формата на безвъзмездна помощ и финансови инструменти съгласно многогодишната финансова рамка
следва да продължи с цел да се осигурят възможно най-много ползи за гражданите на Съюза и да бъдат привлечени
нови инвеститори в приоритетните коридори и области на енергийната инфраструктура, определени в приложение
към настоящия регламент, като същевременно бюджетният принос на Съюза се запази в минимален размер.

(54)

Проектите от общ интерес следва да са допустими за финансова помощ от Съюза за проучвания и при определени
условия — за строително-монтажни работи съгласно Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на
Съвета (24) под формата на безвъзмездна помощ или под формата на иновативни финансови инструменти, с цел да се
създадат предпоставки за предоставянето на специална подкрепа на онези проекти от общ интерес, които не са
жизнеспособни при съществуващата регулаторна рамка и пазарни условия. Важно е да се избягва всякакво
нарушаване на конкуренцията, особено между проекти, които допринасят за изграждането на един и същи
приоритетен коридор на Съюза. Тази финансова помощ следва да осигурява необходимите полезни взаимодействия
със структурните фондове с цел да бъдат финансирани интелигентни електроразпределителни мрежи и с механизма
на Съюза за финансиране на възобновяемата енергия, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 на
Комисията (25) съгласно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета (26).

Към инвестициите в проекти от общ интерес следва да се прилага триетапен подход. Първо, пазарът следва да се
ползва с приоритет при инвестирането. Второ, ако инвестициите не се извършат от пазара, следва да се проучат
регулаторните решения, следва да се адаптира съответната нормативна уредба, ако е необходимо, и да се осигури
правилното прилагане на съответната нормативна уредба. На трето място, ако първите два етапа не са достатъчни за
осигуряването на необходимите инвестиции в проекти от общ интерес, следва да има възможност да се предостави
финансова помощ от страна на Съюза, ако проектът от общ интерес отговаря на приложимите критерии за
допустимост. Проектите от общ интерес може също така да са допустими за подпомагане от програма InvestEU,
която допълва безвъзмездното финансиране.

(55)

Съюзът следва да улеснява енергийните проекти в необлагодетелствани, по-слабо свързани, периферни, найотдалечени или изолирани региони, така че да се даде възможност за достъп до трансевропейските енергийни мрежи,
за да се ускори процесът на декарбонизация и да се намали зависимостта от изкопаеми горива.

(56)

Когато в дадена държава членка няма ОПС, позоваванията на ОПС в настоящия регламент следва да се прилагат
mutatis mutandis за операторите на разпределителни системи (ОРС).

(57)

Безвъзмездна помощ за строително-монтажни работи, свързани с проекти от взаимен интерес, следва да се предлага
при същите условия, както за други категории, когато те допринасят за общите цели на политиката на Съюза в
областта на енергетиката и климата и целите за декарбонизация на третата държава са в съответствие с Парижкото
споразумение.

(24) Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа и
за отмяна на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (ОВ L 249, 14.7.2021 г., стр. 38).
(25) Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 на Комисията от 15 септември 2020 г. относно механизма за финансиране на възобновяемата
енергия в Съюза (ОВ L 303, 17.9.2020 г., стр. 1).
(26) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и
на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и
на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
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(58)

Поради това регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 (27) и (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на
Съвета и директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 следва да бъдат съответно изменени.

(59)

Докато промяната на предназначението на инфраструктурата за природен газ има за цел да се постигне
декарбонизация на газовите мрежи, като предоставя възможност да се използва специално чист водород, наличието
на преходен период би могло да предостави възможност за транспортирането или съхранението на предварително
определена смес от водород с природен газ или биометан. Смесването на водород с природен газ или биометан би
могло да се използва за увеличаване на капацитета за производство на водород и за улесняване на транспортирането
на водород. За да се гарантира преходът към водород, организаторът на проекта следва да демонстрира, включително
чрез търговски договори, по какъв начин до края на преходния период съоръженията за природен газ ще бъдат
преоборудвани в специални съоръжения за водород и по какъв начин използването на водород ще бъде засилено по
време на преходния период. В контекста на мониторинга Агенцията следва да проверява навременното преминаване
на проекта към специално съоръжение за водород. Всяко финансиране на тези проекти съгласно Регламент (ЕС)
2021/1153 по време на преходния период следва да бъде обвързано с условие в споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства за възстановяване на предоставеното финансиране в случай на забавяне на навременното
преминаване на проекта към специално съоръжение за водород, както и с подходящи разпоредби, позволяващи
прилагането на това условие.

(60)

В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г., според които нито една държава членка
не трябва да остане изолирана от европейските газо- и електропреносни мрежи след 2015 г., нито енергийната ѝ
сигурност да бъде изложена на риск поради липсата на подходящи връзки, настоящият регламент има за цел да
осигури достъп до трансевропейските енергийни мрежи, като сложи край на енергийната изолация на Кипър и
Малта, които все още не са свързани с трансевропейската газова мрежа. Тази цел следва да бъде постигната, като се
предостави възможност проектите в процес на разработване или планиране, на които е предоставен статут на проект
от общ интерес съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013, да запазят своя статут, докато Кипър и Малта не бъдат
свързани с трансевропейската газова мрежа. Освен че допринасят за развитието на пазара на енергия от възобновяеми
източници, гъвкавостта и устойчивостта на енергийната система и сигурността на доставките, тези проекти ще
осигурят достъп до бъдещите пазари на енергия, включително водород, и ще допринесат за постигането на общите
цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата.

(61)

Проектите от общ интерес следва да не отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Съюза, когато
организаторите на проекти, операторите или инвеститорите се намират в едно от положенията за отстраняване,
посочени в член 136 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (28), например в
случаи на осъдителна присъда за измама, корупция или поведение, свързано с престъпна организация. Следва да бъде
възможно даден проект от общ интерес да може да бъде отстранен от списъка на Съюза, ако включването му в
списъка се е основава на невярна информация, която е била определяща за това включване, или проектът не е
съответствие с изискванията на правото на Съюза. За проект от общ интерес, намиращ се в държавите членки, които
се ползват от дерогация съгласно настоящия регламент, съответните държави членки следва да гарантират, че когато
подкрепят заявления за финансиране съгласно Регламент (ЕС) 2021/1153 за такива проекти, проектите не
облагодетелстват пряко или непряко лица или субекти, които се намират в някое от положенията за отстраняване,
посочени в член 136 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

(62)

За да се гарантира своевременното разработване на основни енергийни инфраструктурни проекти за Съюза, петият
списък на Съюза на проекти от общ интерес следва да остане в сила до влизането в сила на първия списък на Съюза
на проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес, изготвен съгласно настоящия регламент. Освен това, за да
се даде възможност за разработването, наблюдението и финансирането на проектите от общ интерес, включени в
петия списък на Съюза, някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 347/2013 следва също да останат в сила и да
пораждат действие до влизането в сила на първия списък на Съюза на проекти от общ интерес и проекти от взаимен
интерес, изготвен съгласно настоящия регламент.

(27) Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за
сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 22).
(28) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013,
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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(63)

Поради това Регламент (ЕС) № 347/2013 следва да бъде отменен.

(64)

С цел да се гарантира, че списъкът на Съюза е ограничен до проекти, които допринасят в най-голяма степен за
осъществяването на приоритетните коридори и области на стратегическата енергийна инфраструктура, посочени в
приложение към настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в
съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел изготвяне и
преразглеждане на списъка на Съюза, като същевременно се зачита правото на държавите членки да одобряват
проекти в списъка на Съюза, свързани с техните територии. От особена важност е по време на подготвителната си
работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да
бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април
2016 г. за по-добро законотворчество (29). При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да
осигури едновременното, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и
на Съвета. Ако сметнат за необходимо, Европейският парламент и Съветът могат да изпращат свои експерти на
заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове, на които са
поканени експертите от държавите членки.
Обсъжданията в регионалните групи са особено важни за приемането от Комисията на делегираните актове за
установяване на списъците на Съюза. Следователно е целесъобразно, доколкото това е възможно и съвместимо с
уредбата на настоящия регламент, Европейският парламент и Съветът да получават информация за и да могат да
изпращат експерти на заседанията на регионалните групи в съответствие с Междуинституционалното споразумение
от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. С оглед на необходимостта да се гарантира постигането на целите
на настоящия регламент и като се взема под внимание броят на проектите, включени в списъците на Съюза досега,
общият брой на проектите в списъка на Съюза следва да се запази управляем и следователно той не би трябвало да
бъде значително по-голям от 220.

(65)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно развитието и оперативната съвместимост на трансевропейските
енергийни мрежи и свързването с такива мрежи, които допринасят за гарантиране на смекчаването на изменението
на климата, и по-специално за постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на
целта му за неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., и за осигуряване на междусистемни връзки,
енергийна сигурност, пазарна и системна интеграция, конкуренция, която е в полза на всички държави членки и
достъпни цени на енергията, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради
обхвата и последиците от предложеното действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза,
Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за
Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не
надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
Общи разпоредби

Член 1
Предмет, цели и обхват
1.
С настоящия регламент се установяват указания за навременно разработване и оперативна съвместимост на
приоритетните коридори и области на трансевропейската енергийна инфраструктура (приоритетни коридори и области на
енергийната инфраструктура), посочени в приложение I, които допринасят за гарантиране на смекчаването на изменението
на климата, и по-специално за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на целта му
за неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., и за гарантиране на осигуряването на междусистемни
връзки, енергийна сигурност, пазарна и системна интеграция и конкуренция, която е в полза на всички държави членки,
както и на достъпни цени на енергията.
(29) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
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По-специално настоящият регламент:

а) урежда определянето на проектите, включени в списъка на Съюза на проектите от общ интерес и на проектите от взаимен
интерес, изготвен съгласно член 3 (списък на Съюза);
б) улеснява навременната реализация на проектите в списъка на Съюза чрез рационализиране, по-тясно координиране и
ускоряване на процесите на издаване на разрешения и чрез повишаване на прозрачността и на участието на
обществеността;
в) съдържа правила за трансгранично разпределяне на разходите и за стимули във връзка с риска при проекти в списъка на
Съюза;
г) определя условията, на които проектите в списъка на Съюза трябва да отговарят, за да получават финансова помощ от
Съюза.

Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент, в допълнение към определенията, съдържащи се в регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС)
2018/1999, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и в директиви 2009/73/ЕО, (ЕС) 2018/2001 (30) и (ЕС) 2019/944, се
прилагат следните определения:
1)

„енергийна инфраструктура“ означава всякакво материално оборудване или съоръжения, попадащи в категориите
енергийна инфраструктура, които са разположени в Съюза или свързват Съюза с една или повече трети държави;

2)

„недостатъчна преносна/пропускателна способност на енергийната инфраструктура“ означава ограничаване на
физическите потоци в рамките на енергийна система поради недостатъчна преносна способност, което включва, наред
с другото, липса на инфраструктура;

3)

„цялостно решение“ означава решението или множеството от решения, взети от компетентен орган или компетентни
органи на държава членка, с изключение на съдилищата или трибуналите, в което се определя дали организаторът на
даден проект е оправомощен да изгради енергийната инфраструктура, за да осъществи проект от общ интерес или
проект от взаимен интерес, въз основа на обстоятелството, че има възможността да започне или да възложи и започне
необходимите строително-монтажни работи („състояние на готовност за строителство“), без да се засяга което и да е
решение, взето в контекста на административна процедура за обжалване;

4)

„проект“ означава един или няколко електропровода, газопровода, съоръжения, оборудване или инсталации, попадащи
в категориите енергийна инфраструктура, посочени в приложение II;

5)

„проект от общ интерес“ означава проект, който е необходим за реализацията на приоритетните коридори и области на
енергийната инфраструктура, посочени от приложение I, който е включен в списъка на Съюза;

6)

„проект от взаимен интерес“ означава проект, насърчаван от Съюза в сътрудничество с трети държави съгласно писма за
подкрепа от правителствата на пряко засегнатите държави или други необвързващи споразумения, който попада в една
от категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, буква а) или е), точка 3, буква а) или точка 5, буква а)
или в) от приложение II, който допринася за постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и на неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и който е в списъка на Съюза;

7)

„конкуриращи се проекти“ означава проекти, които изцяло или частично са насочени към преодоляването на един и
същ установен недостиг на инфраструктура или задоволяването на регионална нужда от инфраструктура;

8)

„организатор на проект“ означава:
а) оператор на преносна система (ОПС), оператор на разпределителна система (ОРС) или друг вид оператор или
инвеститор, разработващ проект в списъка на Съюза;
б) при наличието на повече от един такъв ОПС, ОРС, друг оператор или инвеститор, или на всякакво възможно тяхно
групиране — образуванието с юридическа правосубектност съгласно приложимото национално право, което е
определено с договорно споразумение между тях и има правомощията да поема юридически задължения и да носи
финансова отговорност от името на страните по договорното споразумение;

9)

„интелигентна електроенергийна мрежа“ означава електроенергийна мрежа, включително на островите, които не
разполагат с междусистемни връзки или не са свързани в достатъчна степен с трансевропейските енергийни мрежи,
която предоставя възможност за ефикасна от гледна точка на разходите интеграция и активен контрол на поведението
и действията на всички ползватели, свързани с нея, включително производителите, потребителите и произвеждащите

(30) Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
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потребители, за да се гарантира икономически ефективна и устойчива електроенергийна система с ниски загуби и
високо равнище на интегриране на възобновяеми източници, на сигурност на доставките и на безопасност, и в която
операторът на мрежата може да осъществява цифрово наблюдение на действията на свързаните към нея ползватели, и
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за комуникация със съответните оператори на мрежи,
производители, съоръжения за съхраняване на енергия и потребители или произвеждащи потребители, за да се
осигури устойчивост, икономическа ефективност и сигурност на преноса и разпределението на електроенергия;
10) „интелигентна газопреносна мрежа“ означава газопреносна мрежа, в която се използват иновативни и цифрови решения
за икономически ефективно интегриране на разнородни източници на нисковъглеродни газове и по-специално газове от
възобновяеми източници в съответствие с нуждите на потребителите и изискванията към качеството на газа, за да се
намали въглеродният отпечатък на съответното потребление на газ, да се осигурят условия за увеличаване на дела на
газовете от възобновяеми източници и на нисковъглеродните газове и да се създадат връзки с други енергоносители и
сектори, включително свързаното с това физическо модернизиране, ако те са абсолютно необходими за
функционирането на оборудването и съоръженията за интегриране на нисковъглеродни газове и по-специално газове
от възобновяеми източници;
11) „съответен орган“ означава орган, който съгласно националното право е компетентен да издава различни разрешения и
лицензи, свързани с планирането, проектирането и строителството на недвижими активи, включително енергийна
инфраструктура;
12) „национален регулаторен орган“ означава национален регулаторен орган, определен в съответствие с член 39, параграф
1 от Директива 2009/73/ЕО или регулаторен орган на национално равнище, определен в съответствие с член 57 от
Директива (ЕС) 2019/944;
13) „компетентен национален регулаторен орган“ означава националният регулаторен орган в държавите членки, в които се
осъществяват проектите, както и в държавите членки, върху които проектът оказва значително положително
въздействие;
14) „строително-монтажни работи“ означава закупуването, доставката и внедряването на компонентите, системите и
услугите, включително софтуера, извършването на свързани с проекта развойни дейности, дейности по промяна на
предназначението и строителни и монтажни дейности, приемането на съоръженията и стартирането на даден проект;
15) „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;
16) „въвеждане в експлоатация“ означава процес на въвеждане в експлоатация на проект след неговото изграждане;
17) „специални съоръжения за водород“ означава инфраструктура, която е в състояние да поеме чист водород без
допълнителни работи за приспособяване, включително тръбопроводни мрежи или хранилища, които представляват
новоизградени съоръжения, преоборудвани съоръжения за природен газ или и двете;
18) „промяна на предназначението“ означава техническа модернизация или модификация на съществуващата
инфраструктура за природен газ с цел да се гарантира, че тя е специално пригодена за използването на чист водород;
19) „адаптиране към изменението на климата“ означава процес, който гарантира, че устойчивостта на енергийната
инфраструктура спрямо възможни неблагоприятни въздействия на изменението на климата е осигурена посредством
оценка на уязвимостта и риска, свързани с климата, включително посредством целесъобразни мерки за адаптиране.

ГЛАВА II
Проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес

Член 3
Списък на Съюза на проектите от общ интерес и на проектите от взаимен интерес
1.
Създават се регионални групи (наричани по-нататък „групи“) по реда на процедурата, посочена в раздел 1 от
приложение III. Участниците във всяка група се определят въз основа на всеки приоритетен коридор и област и на техния
съответен географски обхват, както е определено в приложение I. Правомощието за вземане на решения в рамките на
групите принадлежи само на държавите членки и на Комисията (орган за вземане на решения) и се упражнява на базата на
консенсус.
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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 проектите, изготвен съгласно
процедурата, установена в раздел 2 от приложение III, в зависимост от приноса на всеки от тези проекти за реализацията на
приоритетните коридори и области на енергийната инфраструктура, посочени в приложение I, и от съответствието на тези
проекти с критериите, посочени в член 4.
Когато дадена група изготвя своя регионален списък:
а) за всяко отделно предложение за проект е необходимо одобрението на държавите членки, с чиято територия е свързан
проектът; в случай че държава членка не даде своето одобрение, тя представя своите мотиви за това на съответната група;
б) взема предвид становището на Комисията с цел осигуряване на управляем общ брой на проектите в списъка на Съюза.
4.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 от настоящия
регламент, за да определи списъка на Съюза, при спазване на разпоредбите на член 172, параграф 2 от ДФЕС.
При упражняване на правомощията си Комисията гарантира, че списъкът на Съюза се определя на всеки две години въз
основа на регионалните списъци, приети от органите за вземане на решения на групите съгласно раздел 1, точка 1 от
приложение III, като се следва процедурата, посочена в параграф 3 от настоящия член.
Комисията приема делегирания акт за определяне на първия списък на Съюза съгласно настоящия регламент до 30 ноември
2023 г.
Ако делегиран акт, приет от Комисията съгласно настоящия параграф, не може да влезе в сила поради възражение от страна
на Европейския парламент или на Съвета съгласно член 20, параграф 6, Комисията незабавно свиква групите, за да се
изготвят нови регионални списъци, като се вземат предвид основанията за възражението. Комисията приема във възможно
най-кратък срок нов делегиран акт за определяне на списъка на Съюза.
5.
При определянето на списъка на Съюза чрез съчетаване на регионалните списъци, посочени в параграф 3, Комисията,
като отчита надлежно разискванията в групите:
а) гарантира, че са включени само проектите, които отговарят на критериите, посочени в член 4;
б) гарантира междурегионалната последователност, като взема предвид становището на Агенцията, както е посочено в
раздел 2, точка 14 от приложение III;
в) взема предвид становищата на държавите членки, както е посочено в раздел 2, точка 10 от приложение III;
г) се стреми да гарантира управляем общ брой на проектите в списъка на Съюза.
6.
Проектите от общ интерес, които попадат в обхвата на категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1,
букви а), б), в), г) и е) от приложение II към настоящия регламент, се превръщат в съставна част на съответните регионални
инвестиционни планове съгласно член 34 от Регламент (ЕС) 2019/943, както и на съответните национални десетгодишни
планове за развитие на мрежата съгласно член 51 от Директива (ЕС) 2019/944, а също и на други съответни национални
планове за инфраструктура, по целесъобразност. На тези проекти от общ интерес се отрежда най-високият възможен
приоритет в рамките на тези планове. Настоящият параграф не се прилага за конкуриращи се проекти, за проекти, които не
са постигнали достатъчна степен на зрялост, за да се предостави изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и
ползите, както е посочено в раздел 2, точка 1, буква г) от приложение III, и за проекти от взаимен интерес.
7.
Проектите от общ интерес, които попадат в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, букви а), б),
в), г) и е) от приложение II, и които са конкурентни проекти или проекти, които не са достигнали достатъчна степен на
зрялост, за да се предостави изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и ползите, както е посочено в раздел 2,
точка 1, буква г) от приложение III, могат да бъдат включени в съответните регионални инвестиционни планове,
националните десетгодишни планове за развитие на мрежата и други национални инфраструктурни планове, по
целесъобразност, като проекти в процес на разглеждане.
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Член 4
Критерии за оценка на проектите от групите
1.

Даден проект от общ интерес трябва да отговаря на следните общи критерии:

а) проектът трябва да е необходим за поне един от приоритетните коридори и области на енергийната инфраструктура,
посочени от приложение I;
б) потенциалните общи ползи от проекта, оценени съгласно приложимите специфични критерии в параграф 3, надвишават
разходите за него, включително в дългосрочен план;
в) проектът отговаря на някой от следните критерии:
i) засяга най-малко две държави членки, като пряко или непряко (чрез междусистемна връзка с трета държава) пресича
границата на две или повече държави членки;
ii) разположен е на територията на една държава членка (на сушата или в морето, включително на острови) и има
значително трансгранично въздействие съгласно посоченото в точка 1 от приложение IV.
2.

Всеки проект от взаимен интерес отговаря на следните общи критерии:

а) проектът има значителен принос за постигането на целите, посочени в член 1, параграф 1, и на целите на третата
държава, по-специално като не възпрепятства способността на третата държава да изведе постепенно от експлоатация
производствените мощности за вътрешно потребление, използващи изкопаеми горива, както и за устойчивостта,
включително чрез интегриране на енергия от възобновяеми източници в мрежата и пренос и разпределение на
енергията, произведена от възобновяеми източници, до основни центрове на потребление и съоръжения за съхраняване;
б) потенциалните общи ползи от проекта на равнището на Съюза, оценени съгласно приложимите специфични критерии в
параграф 3, надвишават разходите за него в рамките на Съюза, включително в дългосрочен план;
в) проектът е разположен на територията на поне една държава членка и на територията на поне една трета държава и има
значително трансгранично въздействие съгласно посоченото в точка 2 от приложение IV;
г) за частта, разположена на територията на държава членка, проектът е в съответствие с директиви 2009/73/ЕО и (ЕС)
2019/944, когато попада в категориите инфраструктура, описани в точки 1 и 3 от приложение II към настоящия
регламент;
д) налице е висока степен на сближаване на рамката на политиката на участващата трета държава или държави и е доказано
наличието на механизми за правоприлагане в подкрепа на целите на политиката на Съюза, за да се гарантират
по-специално:
i)

добре функциониращ вътрешен пазар на енергия;

ii) сигурност на доставките, основана, наред с другото, на разнообразни източници, сътрудничество и солидарност;
iii) енергийна система, включително производство, пренос и разпределение, насочена към постигане на целта за
неутралност по отношение на климата, в съответствие с Парижкото споразумение и целите на Съюза за 2030 г. в
областта на енергетиката и климата и неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и
по-специално избягване на изместването на въглеродни емисии;
е) съответната трета държава или съответните трети държави подкрепят приоритетния статут на проекта, както е посочено в
член 7, и се ангажират да следват подобен график за ускорено изпълнение и други мерки на политиката и мерки за
регулаторна подкрепа, каквито са приложими за проекти от общ интерес в Съюза.
По отношение на проектите за съхранение на въглероден диоксид, попадащи в категорията енергийна инфраструктура,
определена в точка 5, буква в) от приложение II, проектът е необходим, за да се даде възможност за трансгранично
транспортиране и съхранение на въглероден диоксид, а третата държава, в която се намира проектът, разполага с подходяща
нормативна уредба, основана на доказани ефективни механизми за правоприлагане, за да се гарантира, че за проекта се
прилагат стандарти и предпазни мерки, за да се предотврати всякакво изтичане на въглероден диоксид, както и по
отношение на климата, човешкото здраве и екосистемите, що се отнася до безопасността и ефективността на постоянното
съхранение на въглероден диоксид, които са поне на равнището, предвидено в правото на Съюза.
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3.
Следните специфични критерии се прилагат по отношение на проекти от общ интерес, които попадат в конкретна
категория енергийна инфраструктура:
а) за проектите за пренос, разпределение и акумулиране на електроенергия, попадащи в категориите енергийна
инфраструктура, определени в точка 1, букви а), б), в), г) и е) от приложение II: проектът има значителен принос за
устойчивостта чрез интегрирането на енергия от възобновяеми източници в мрежата, пренос или разпределение на
енергията, произведена от възобновяеми източници, до основни центрове на потребление и съоръжения за акумулиране,
и за намаляване на ограничаването на производството на енергия, и допринася за изпълнението на поне един от следните
специфични критерии:
i) пазарна интеграция, постигана, наред с другото, чрез премахване на енергийната изолация на поне една държава
членка и намаляване на участъците с недостатъчна преносна/пропускателна способност в енергийната
инфраструктура, конкуренция, оперативна съвместимост и гъвкавост на системата;
ii) сигурност на доставките, постигана, наред с другото, чрез оперативна съвместимост, гъвкавост на системата,
киберсигурност, подходящи връзки и сигурност и надеждност в работата на системата;
б) за проектите за интелигентни електроенергийни мрежи, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в
точка 1, буква д) от приложение II: проектът има значителен принос за устойчивостта чрез интегриране на енергия от
възобновяеми източници в мрежата, и допринася за изпълнението на поне два от следните специфични критерии:
i)

сигурност на доставките, постигана, наред с другото, чрез ефективност и оперативна съвместимост на преноса и
разпределението на електроенергия в ежедневната работа на мрежата, избягване на претоварвания и интегриране и
приобщаване на ползвателите на мрежата;

ii) пазарна интеграция, постигана, наред с другото, чрез ефективна работа на системата и използване на междусистемни
връзки;
iii) сигурност на системата, гъвкавост и качество на доставките, постигана, наред с другото, чрез възприемането на повече
иновации в областта на балансирането, пазарите за гъвкавост, киберсигурността, наблюдението, управлението на
системата и отстраняването на грешки;
iv) интелигентна секторна интеграция – или в енергийната система чрез свързване на различни енергоносители и
сектори, или в по-широк мащаб, като се насърчават полезните взаимодействия и съгласуването между секторите на
енергетиката, транспорта и телекомуникациите;
в) за проектите за транспортиране и съхранение на въглероден диоксид, попадащи в обхвата на категориите енергийна
инфраструктура, определени в точка 5 от приложение II: проектът трябва има значителен принос към устойчивостта
чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид в свързаните промишлени съоръжения и допринася за
изпълнението на всеки от следните специфични критерии:
i)

избягване на емисиите на въглероден диоксид, като в същото време се поддържа сигурността на доставките;

ii) повишаване на устойчивостта и сигурността на преноса и съхранението на въглероден диоксид;
iii) ефективното използване на ресурсите, чрез осигуряване на възможност да бъдат свързани няколко източника на
въглероден диоксид и обекти за съхранение чрез обща инфраструктура и свеждане до минимум на екологичното
натоварване и рискове;
г) за проектите за водород, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 3 от приложение II:
проектът трябва да има значителен принос за устойчивостта, постигана, наред с другото, чрез намаляване на емисиите на
парникови газове, увеличаване на внедряването на въглерод от възобновяеми източници или нисковъглероден водород, с
акцент върху водорода от възобновяеми източници, по-специално в приложения за крайно потребление, например
сектори с трудно намаляване на емисиите, в които решения с по-висока енергийна ефективност не са изпълними, и
подпомагане на различни производства на електроенергия от възобновяеми източници чрез осигуряване на гъвкавост,
решения за съхранение или и двете, и проектът допринася значително за изпълнението на поне един от следните
специфични критерии:
i)

пазарна интеграция, постигана, наред с другото, чрез свързване на съществуващи или развиващи се мрежи за водород
на държавите членки или чрез друг принос за развитието на мрежа за пренос и съхранение на водород в целия Съюз,
и гарантиране на оперативната съвместимост на свързаните системи;

ii) сигурност на доставките, постигана, наред с другото, чрез подходящи връзки и създаване на условия за сигурност и
надеждност в работата на системата;
iii) конкуренция, постигана, наред с другото, чрез осигуряване на достъп до множество източници на доставка и
ползватели на мрежата при прозрачни и недискриминиращи условия;
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д) за електролизьорите, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 4 от приложение II:
проектът има значителен принос с оглед на всеки от следните специфични критерии:
i)

устойчивост, постигана, наред с другото, чрез намаляване на емисиите на парникови газове и засилване на
внедряването на водород от възобновяеми източници или нисковъглероден водород, и по-специално от
възобновяеми източници, както и синтетични горива с такъв произход;

ii) сигурност на доставките, постигана, наред с другото, чрез принос за сигурната, ефикасна и надеждна работа на
системата или чрез осигуряване на решения за съхранение и/или гъвкавост, като услуги за реакция на потреблението
и балансиране;
iii) осигуряване на възможност за услуги за гъвкавост, например реакция на потреблението и съхранение чрез улесняване
на интеграцията на интелигентния енергиен сектор посредством създаване на връзки с други енергоносители и
енергийни сектори.
е) за проектите за интелигентни газопреносни мрежи, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в
точка 2 от приложение II: проектът има значителен принос за устойчивостта, като осигурява интеграцията в
газопреносните и газоразпределителните системи или в системите за съхранение на разнородни нисковъглеродни газове,
и по-специално газове от възобновяеми източници, включително в случаите, когато снабдяването с тях се извършва на
местно равнище, като биометан или водород от възобновяеми източници, с цел да се намалят емисиите на парникови
газове, и проектът има значителен принос за изпълнението на поне един от следните специфични критерии:
i)

сигурност на мрежата и качество на доставките, постигани чрез подобряване на ефикасността и на оперативната
съвместимост на газопреносните или газоразпределителните системи или системите за съхранение на газ в
ежедневната работа на мрежата, наред с другото чрез преодоляване на затрудненията, произтичащи от нагнетяването
на газове с различни качества;

ii) функциониране на пазара и услуги за клиентите;
iii) улесняване на интеграцията на интелигентния енергиен сектор чрез свързване на други енергоносители и сектори,
както и чрез създаване на възможност за реакция на потреблението.
4.
По отношение на проектите, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в приложение II,
критериите, изброени в параграф 3 от настоящия член, се оценяват в съответствие с показателите, посочени в точки 3—8 от
приложение IV.
5.
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 област на енергийната инфраструктура по прозрачен и обективен начин. Всяка група
определя своя метод за оценяване въз основа на сумарния принос към критериите, посочени в параграф 3. Тази оценка води
до класиране на проектите, което е за вътрешно ползване на групата. В регионалния списък и в списъка на Съюза не се
съдържа никакво класиране, а класирането не се използва за никакви други цели, освен както е описано в раздел 2, точка
16 от приложение III.
При оценката на проекти, с цел да се гарантира последователен подход за оценка между групите, всяка група обръща
надлежно внимание на:
а) неотложността и приноса на всеки предложен проект за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на
енергетиката и климата и на неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., пазарната интеграция,
конкуренцията, устойчивостта и сигурността на доставките;
б) взаимното допълване на всеки предложен проект с други предложени проекти, включително конкуриращи се или
потенциално конкуриращи се проекти;
в) евентуалните полезни взаимодействия с приоритетните коридори и тематичните области, установени в рамките на
трансевропейските транспортни и далекосъобщителни мрежи;
г) за предложените проекти, които към момента на оценката са проекти в списъка на Съюза — напредъка в изпълнението
на проекта и съответствието на проекта със задълженията за отчетност и прозрачност.
По отношение на проектите за интелигентни електроенергийни мрежи и интелигентни газопреносни мрежи, попадащи в
категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, буква д) и точка 2 от приложение II, класирането се
провежда за проектите, които обхващат същите две държави членки, като надлежно се отчитат и броят на ползвателите,
засегнати от проекта, годишното потребление на енергия и делът на производството от ресурси, които не подлежат на
диспечерско управление и които се намират в района на тези ползватели.
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Член 5
Изпълнение и наблюдение на проектите в списъка на Съюза
1.

Организаторите на проекти изготвят план за изпълнение за проектите в списъка на Съюза, който включва график за:

а) технико-икономически и проектантски проучвания, включително елементи, отнасящи се до адаптирането към
изменението на климата и спазването на законодателството в областта на околната среда и на принципа за „ненанасяне
на значителни вреди“;
б) одобрение от националния регулаторен орган или от друг съответен орган;
в) строителство и въвеждане в експлоатация;
г) процеса на получаване на разрешения съгласно член 10, параграф 6, буква б).
2.
ОПС, ОРС и други оператори си сътрудничат с цел улесняване на разработването на проектите в списъка на Съюза в
техния район.
3.
Агенцията и съответните групи наблюдават постигнатия напредък при реализацията на проектите в списъка на Съюза
и ако е необходимо, правят препоръки с цел улесняване на изпълнението им. Групите могат да изискват допълнителна
информация в съответствие с параграфи 4, 5 и 6, да свикват срещи със съответните страни и да приканват Комисията да
проверява на място подадената информация.
4.
До 31 декември на всяка година след годината на включване на даден проект в списъка на Съюза, организаторите на
проекта подават годишен доклад за всеки проект, попадащ в категориите енергийна инфраструктура, определени в
приложение II, до националния компетентен орган, посочен в член 8, параграф 1.
В този доклад се съдържа подробна информация относно:
а) постигнатия напредък в развитието, строителството и въвеждането в експлоатация на проекта, по-специално по
отношение на процеса на издаване на разрешения и процедурата за консултации, както и спазването на
законодателството в областта на околната среда, на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда и
предприетите мерки за адаптиране към изменението на климата;
б) когато е приложимо — данни за закъснения спрямо плана за изпълнение на проекта, причините за тези закъснения и
данни за други срещнати затруднения;
в) когато е приложимо, ревизиран план за преодоляване на закъсненията.
5.
До 28 февруари всяка година след годината, в която организаторът на проекта трябва да представи доклада, посочен в
параграф 4 от настоящия член, компетентните органи по член 8, параграф 1 представят на Агенцията и на съответната група
доклада, посочен в параграф 4 от настоящия член, допълнен с информация за напредъка, и където е приложимо, за
закъсненията в изпълнението на проектите в списъка на Съюза, намиращи се на тяхната съответна територия, по отношение
на процесите на издаване на разрешения, както и за причините за тези закъснения. Приносът на компетентните органи към
доклада се обозначава ясно и при изготвянето му не се променя текстът, въведен от организаторите на проекта.
6.
До 30 април на всяка година, в която следва да бъде приет нов списък на Съюза, Агенцията представя на групите
консолидиран доклад за проектите в списъка на Съюза, попадащи в обхвата на компетентността на националните
регулаторни органи, в който се оценяват постигнатият напредък и очакваните промени в разходите за проекта, и по
целесъобразност се отправят препоръки относно начините за преодоляване на закъсненията и срещнатите затруднения. В
консолидирания доклад също така се оценява, в съответствие с член 11, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/942,
последователното прилагане на плановете за развитие на мрежите в целия Съюз по отношение на приоритетните коридори
и области на енергийната инфраструктура, посочени в приложение I.
В надлежно обосновани случаи Агенцията може да поиска допълнителна информация, необходима за изпълнението на
нейните задачи, посочени в настоящия параграф.
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7.
Ако въвеждането в експлоатация на даден проект в списъка на Съюза закъснее спрямо плана за изпълнение, освен ако
закъснението не се дължи на императивни причини извън контрола на организатора на проекта, се прилагат следните мерки:
а) доколкото мерките, посочени в член 22, параграф 7, буква а), б) или в) от Директива 2009/73/ЕО и член 51, параграф 7,
буква а), б) или в) от Директива (ЕС) 2019/944, са приложими съгласно съответното национално право, националните
регулаторни органи осигуряват осъществяването на инвестицията;
б) ако мерките на националните регулаторни органи съгласно буква а) не са приложими, организаторът на проекта избира в
срок от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, посочена в плана за изпълнение, трета страна, която да
финансира или изгради целия проект или част от него;
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 срок от два месеца след изтичането на срока, посочен в буква б), да
определи трета страна, която да финансира или изгради проекта, и организаторът на проекта я приема;
г) ако закъснението спрямо датата за въвеждане в експлоатация в плана за изпълнение превиши 26 месеца, Комисията, при
наличие на съгласие и пълно сътрудничество от страна на съответните държави членки, може да отправи покана за
предложения, отворена за участие на всяка трета страна, която има възможност да стане организатор на проекти, за
реализация на проекта в съответствие с договорен график;
д) когато се прилагат мерките, посочени в буква в) или г), системният оператор, в чийто район се намира инвестиционният
проект, осигурява на изпълняващите проекта оператори, инвеститори или трета страна цялата необходима информация за
реализацията на инвестиционния проект, свързва новите съоръжения към преносната мрежа или, ако е приложимо,
разпределителната мрежа, и по принцип полага всички възможни усилия за улесняване на реализацията на
инвестиционния проект и за постигането на сигурна, надеждна и ефикасна експлоатация и поддръжка на проекта в
списъка на Съюза.
8.
Проект в списъка на Съюза може да бъде изваден от списъка на Съюза в съответствие с процедурата, посочена в член 3,
параграф 4, ако той е включен в списъка въз основа на невярна информация, която е била определяща за включването, или
ако проектът не е в съответствие с 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 или проект от взаимен интерес, предвидени в настоящия регламент.
Независимо от това проект, който вече не е в списъка на Съюза, но за който документацията по заявлението е била приета за
разглеждане от компетентния орган, запазва правата и задълженията, предвидени в глава III, освен ако проектът не е изваден
от списъка на Съюза поради причините, изложени в параграф 8 от настоящия член.
10.
Посоченото в настоящия член не засяга каквато и да било финансова помощ от Съюза, отпусната за който и да било
проект в списъка на Съюза преди решението за изваждането му от списъка на Съюза.

Член 6
Европейски координатори
1.
Когато даден проект от общ интерес срещне значителни затруднения за реализацията си, Комисията, в съгласие със
съответните държави членки, може да назначи европейски координатор за срок от максимум една година, като срокът може
да бъде подновен два пъти.
2.

Европейският координатор:

а) способства за изпълнението на проектите, за които е назначен за европейски координатор, както и за трансграничния
диалог между организаторите на проекта и всички съответни заинтересовани лица;
б) подпомага всички страни, когато е необходимо, при консултациите със съответните заинтересовани лица, като обсъжда
алтернативни трасета, когато е целесъобразно, и при получаването на необходимите разрешения за проектите;
в) ако е целесъобразно, предоставя съвети на организаторите относно финансирането на проекта;
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г) осигурява предоставянето на подходяща подкрепа и стратегическо ръководство от обхванатите в проекта държави членки
за подготовката и реализацията на проектите;
д) подава ежегодно, и ако е целесъобразно, при завършване на мандата си, доклад до Комисията относно напредъка в
изпълнението на проектите и относно всякакви евентуални затруднения и препятствия, които е вероятно да отложат
значително датата на въвеждане в експлоатация на проектите.
Комисията предава доклада на европейския координатор, посочен в буква д), на Европейския парламент и на съответните
групи.
3.
Европейският координатор се избира в рамките на открита, недискриминационна и прозрачна процедура и въз основа
на опита на кандидата по отношение на конкретните задачи, които му се възлагат за съответните проекти.
4.
В решението за назначаване на европейски координатор се посочват неговото задание, подробна информация за
продължителността на мандата му, конкретните задачи и съответните срокове, както и методиката, която да бъде следвана.
Координационната дейност е пропорционална на сложността и прогнозните разходи за проектите.
5.
Държавите членки, за които се отнася проектът (проектите), сътрудничат изцяло на европейския координатор при
изпълнението на неговите задачи, посочени в параграфи 2 и 4.

ГЛАВА III
Издаване на разрешения и участие на обществеността

Член 7
Приоритетен статут на проектите в списъка на Съюза
1.
Чрез приемането на списъка на Съюза се утвърждава, за целите на всички решения, издавани в процеса на издаване на
разрешения, необходимостта от проектите в списъка на Съюза от гледна точка на енергийната политика и на климата, без да
се засягат точното местоположение, трасето или технологията на проекта.
Настоящият параграф не се прилага за конкуриращи се проекти и за проекти, които не са достигнали достатъчна степен на
зрялост, за да се предостави изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и ползите, както е посочено в раздел 2,
точка 1, буква г) от приложение III.
2.
С цел да се гарантира ефикасна административна обработка на документацията по заявленията във връзка с проектите
в списъка на Съюза, организаторите на проекти и всички съответни органи осигуряват възможно най-бързото обработване на
тази документация в съответствие с правото на Съюза и с националното право.
3.
Без да се засягат задълженията, предвидени в правото на Съюза, на проектите в списъка на Съюза се дава статут на
възможно най-висока национална значимост, ако такъв статут съществува в националното право, и те се третират по
подобаващ начин при процесите на издаване на разрешения. и ако националното право го предвижда, при
пространственото планиране, включително процесите във връзка с оценките за въздействието върху околната среда, по
начина, по който такова третиране е предвидено в националното право по отношение на съответния вид енергийна
инфраструктура.
4.
Всички процедури за решаване на спорове, искови производства, жалби и средства за правна защита, свързани с
проекти в списъка на Съюза, пред всякакви национални съдилища, трибунали и състави, включително за медиация или
арбитраж, когато са предвидени в националното право, се третират като спешни, ако и доколкото националното право
предвижда такива спешни процедури.
5.
Държавите членки, като обръщат надлежно внимание на издадените от Комисията указания относно рационали
зирането на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда на проекти в списъка на Съюза, извършват
оценка по въпроса какви законодателни и незаконодателни мерки са необходими за рационализирането на процедурите за
оценка на въздействието върху околната среда и за осигуряването на тяхното последователно прилагане, като уведомяват
Комисията за резултата от оценката.
6.
Държавите членки предприемат незаконодателните мерки, които са установили съгласно параграф 5, най-късно до
24 март 2023 т.
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7.
Държавите членки приемат законодателните мерки, които са установили съгласно параграф 5, най-късно до 24 юни
2023 г. Тези законодателни мерки не засягат задълженията, предвидени в правото на Съюза.
8.
Във връзка с въздействията върху околната среда, разгледани в член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО и член 4,
параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО, проектите в списъка на Съюза се смятат за проекти от обществен интерес от гледна
точка на енергийната политика и могат да се разглеждат като проекти от първостепенен обществен интерес, ако са
изпълнени всички условия, предвидени в посочените директиви.
Ако съгласно Директива 92/43/ЕИО се изисква становището на Комисията, Комисията и националният компетентен орган
по член 9 от настоящия регламент осигуряват вземане на решение относно първостепенния обществен интерес във връзка с
даден проект в сроковете по член 10, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.
Настоящият параграф не се прилага за конкуриращи се проекти и за проекти, които не са достигнали достатъчна степен на
зрялост, за да се предостави изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и ползите, както е посочено в раздел 2,
точка 1, буква г) от приложение III.

Член 8
Организация на процеса на издаване на разрешения
1.
До 23 юни 2022 г. всяка държава членка актуализира, ако е необходимо, данните за определения един национален
компетентен орган, който отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за проекти в
списъка на Съюза.
2.
Отговорностите на националния компетентен орган, посочен в параграф 1, или задачите, свързани с него, могат да
бъдат делегирани на друг орган или да се изпълняват от такъв орган, за определен проект в списъка на Съюза или за
определена категория проекти в списъка на Съюза, при условие че:
а) националният компетентен орган уведомява Комисията за това делегиране и информацията бъде публикувана от
националния компетентен орган или от организатора на проекта на уебсайта, посочен в член 9, параграф 7;
б) само един орган е отговорен за определен проект в списъка на Съюза, представлява единственото звено за контакт за
организатора на проекта в процеса, водещ до цялостното решение за даден проект в списъка на Съюза, и координира
подаването на всички съответни документи и информация.
Националният компетентен орган може да запази отговорността да определя срокове, без да се засягат сроковете по член 10,
параграфи 1 и 2.
3.
Без да се засягат съответните изисквания, предвидени в правото на Съюза и международното право, както и
изискванията на националното право, доколкото то не влиза в противоречие с тях, националният компетентен орган
улеснява издаването на цялостното решение. Цялостното решение се издава в сроковете по член 10, параграфи 1 и 2, и в
съответствие с една от следните схеми:
а) интегрирана схема:
цялостното решение се издава от националния компетентен орган и е единственото правно обвързващо решение,
произтичащо от нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения. В случаите, при които и други органи
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 националния компетентен орган;
б) координирана схема:
цялостното решение обхваща няколко индивидуални правно обвързващи решения, издавани от няколко съответни
органа, като решенията се координират от националния компетентен орган. Националният компетентен орган може да
създаде работна група, в която са представени всички съответни органи, с цел да се изготви подробен график за процеса
на издаване на разрешения в съответствие с член 10, параграф 6, буква б) и да се наблюдава и координира неговото
изпълнение. Националният компетентен орган, след като се консултира с другите съответни органи, където е
приложимо в съответствие с националното право и без да се засягат сроковете по член 10, параграфи 1 и 2, установява
за всеки отделен случай разумен срок, в който се издават индивидуалните решения. Националният компетентен орган
може да вземе индивидуално решение от името на друг съответен национален орган, когато решението на този органи не
е издадено в срок и закъснението не е подходящо обосновано; или, ако е предвидено в националното право и доколкото е
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съвместимо с правото на Съюза, националният компетентен орган може да приеме, че друг съответен национален орган е
дал или е отказал да даде своето одобрение за проекта, когато решението на този орган не е издадено в срок. Когато това е
предвидено в националното право, националният компетентен орган може да не зачете индивидуално решение на друг
съответен национален орган, ако реши, че решението не е достатъчно обосновано от гледна точка на обуславящите го
данни, представени от съответния национален орган; при това положение националният компетентен орган се придържа
към съответните изисквания съгласно правото на Съюза и международното право и посочва причините за своето
решение;
в) съвместна схема:
цялостното решение се координира от националния компетентен орган. Националният компетентен орган, след като се
консултира с другите съответни органи, където е приложимо в съответствие с националното право и без да се засягат
сроковете по член 10, параграфи 1 и 2, установява за всеки отделен случай разумен срок, в който се издават
индивидуалните решения. Той следи за спазването на сроковете от страна на съответните органи.

Държавите членки прилагат схемите по начин, който съгласно националното право допринася за най-ефективното и
своевременно издаване на цялостното решение.

Компетентността на съответните органи може да бъде включена в компетентността на националния компетентен орган,
определен в съответствие с параграф 1, или заинтересованите органи могат да запазят до определена степен своята
независима компетентност съгласно схемата за издаване на разрешения, избрана от държавата членка в съответствие с
настоящия параграф, с цел да улеснят издаването на цялостното решение и да сътрудничат по съответния начин с
националния компетентен орган.

Когато даден съответен орган прецени, че няма да може да издаде дадено индивидуално решение в определения срок, той
незабавно уведомява националния компетентен орган и посочва причините за закъснението. Впоследствие националният
компетентен орган определя друг срок, в който следва да бъде издадено това индивидуално решение, като се спазват общите
срокове по член 10, параграфи 1 и 2.

Държавите членки избират между трите схеми, посочени в първа алинея, буква а), б) и в), за да улесняват и координират
своите процедури, и прилагат схемата, която е най-ефективна за тях от гледна точка на националните особености, в своето
планиране и в процесите на издаване на разрешения. Когато държава членка избере съвместната схема, тя уведомява
Комисията за своите мотиви.

4.
Държавите членки могат да прилагат схемите, както е посочено в параграф 3, за проекти в списъка на Съюза на сушата
и в морето.

5.
Ако във връзка с даден проект в списъка на Съюза е необходимо вземането на решения в две или повече държави
членки, съответните национални компетентни органи предприемат необходимите стъпки за ефективно и ефикасно
сътрудничество и комуникация помежду им, включително стъпките, посочени в член 10, параграф 6. Държавите членки се
стремят да създават общи процедури, особено по отношение на оценката на въздействието върху околната среда.

6.
Съответните национални компетентни органи на държавите членки, участващи в проект, включен в списъка на Съюза,
принадлежащ към един от приоритетните коридори за мрежи, разположени в морето, посочени в раздел 2 от приложение I,
определят съвместно помежду си единно звено за контакт за организаторите на проекти по всеки един проект, което отговаря
за улесняването на обмена на информация между националните компетентни органи относно процеса на издаване на
разрешения по проекта, с цел улесняване на процеса и издаването на решения от съответните национални компетентни
органи. Единните звена за контакт могат да действат като хранилище, обединяващо съществуващите документи, отнасящи се
до проектите.
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Член 9
Прозрачност и участие на обществеността
1.
Най-късно до 24 октомври 2023 г. държавите членки или националният компетентен орган, където е приложимо — в
сътрудничество с други съответни органи, публикуват актуализиран наръчник за процедурите в процеса на издаване на
разрешения за проекти в списъка на Съюза, който съдържа поне информацията, определена в точка 1 от приложение VI.
Наръчникът не е правно обвързващ, но се позовава на съответни законови разпоредби или цитира такива. Когато това е
целесъобразно, националните компетентни органи си сътрудничат и търсят полезни взаимодействия с органите на
съседните държави с цел обмен на добри практики и улесняване на процеса на издаване на разрешения, по-специално що се
отнася до разработването на наръчника за процедурите.
2.
Без да се засягат правото в областта на околната среда и всякакви изисквания съгласно Конвенцията от Орхус,
Конвенцията от Еспо и приложимото право на Съюза, всички страни, участващи в процеса на издаване на разрешения,
спазват принципите за участие на обществеността, посочени в точка 3 от приложение VI.
3.
В рамките на индикативен срок от три месеца от началото на процеса на издаване на разрешения съгласно член 10,
параграф 3 организаторът на проекта изготвя и представя на националния компетентен орган концепция за участието на
обществеността, като следва процеса, очертан в наръчника, посочен в параграф 1 от настоящия член, и указанията,
посочени в приложение VI. В срок от три месеца след получаване на концепцията националният компетентен орган изисква
внасянето на изменения в нея или я одобрява, като взема под внимание всяка форма на участие на обществеността и
консултации с нея, проведена преди началото на процеса на 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 в одобрена концепция за участие на
обществеността, той информира за тях националния компетентен орган. В този случай националният компетентен орган
може да поиска изменения.
4.
Когато съгласно националното право не се изисква провеждане на обществена консултация в съответствие със същите
или по-строги стандарти, преди организаторът на проекта да подаде окончателната и пълна документация за заявлението по
член 10, параграф 7 до националния компетентен орган, организаторът на проекта провежда поне една обществена
консултация, а когато това се изисква от националното право, консултацията се провежда от националния компетентен
орган. Това не засяга евентуалната обществена консултация, която се провежда след подаване на искането за разрешение за
осъществяване съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС. По време на обществената консултация
заинтересованите лица по точка 3, буква а) от приложение VI се информират за проекта още на ранен стадий от неговото
разработване, което помага да се определи най-подходящото разположение, траектория или технология, включително,
когато това е целесъобразно, с оглед и на подходящи съображения относно адаптирането на проекта към изменението на
климата, всички имащи значение форми на въздействие съгласно правото на Съюза и националното право, като съответните
въпроси се разглеждат в документацията по заявлението. Обществената консултация отговаря на минималните изисквания,
установени в точка 5 от приложение VI. Без да се засягат процедурните правила и правилата за прозрачност в държавите
членки, организаторът на проекта публикува на уебсайта, посочен в параграф 7 от настоящия член, доклад, в който
обяснява как са взети предвид становищата, изразени в рамките на обществените консултации, като се посочват внесените
изменения в местоположението, траекторията и структурата на проекта, или като се посочват причините, поради които
съответните становища не са взети предвид.
Организаторът на проекта изготвя доклад с обобщени резултати от дейностите във връзка с участието на обществеността
преди подаването на документацията за заявлението, включително от дейности, които са проведени преди началото на
процеса на издаване на разрешения.
Организаторът на проекта представя докладите, посочени в първа и втора алинея, на националния компетентен орган заедно
с документацията за заявлението. Резултатите от тези доклади се отчитат надлежно в цялостното решение.
5.
За трансгранични проекти, засягащи две или повече държави членки, обществените консултации по параграф 4 във
всяка от съответните държави членки се провеждат в срок не по-късно от два месеца след началната дата на първата
обществена консултация.
6.
За проекти, които е вероятно да имат значително трансгранично въздействие в една или повече съседни държави
членки, спрямо които са приложими член 7 от Директива 2011/92/ЕС и Конвенцията от Еспо, съответната информация се
предоставя на националните компетентни органи на съответните съседни държави членки. Националните компетентни
органи на съответните съседни държави членки посочват, където е приложимо в процеса по уведомление, дали те или
някой друг съответен орган желаят да участват в съответните процедури на обществената консултация.
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7.
Организаторът на проекта създава и редовно актуализира специален уебсайт на проекта, на който публикува съответна
информация за проекта от общ интерес и който трябва да има връзка към уебсайта на Комисията и към платформата за
прозрачност, посочена в член 23, и който съответства на изискванията, посочени в точка 6 от приложение VI. 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,
които са отворени за обществеността.

Член 10
Времетраене и изпълнение на процеса на издаване на разрешения
1.

Процесът на издаване на разрешения включва две процедури:

а) процедура преди подаването на заявление, включваща периода от началото на процеса на издаване на разрешения до
приемането от националния компетентен орган на подадената документация по заявлението, която се извършва в
рамките на индикативен срок от 24 месеца; и
б) нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения, обхващаща периода от датата на приемането на
подадената документация по заявлението до приемането на цялостното решение, който не надвишава 18 месеца.
По отношение на първа алинея, буква б), когато е целесъобразно, държавите членки могат да предвидят нормативно
изисквана процедура за издаване на разрешения, която е по-кратка от 18 месеца.
2.
Националният компетентен орган гарантира, че общата продължителност на двете процедури, посочени в параграф 1,
не надхвърля 42 месеца.
Въпреки това, когато националният компетентен орган прецени, че едната или двете процедури няма да бъдат завършени в
срока, определен в параграф 1, той може да удължи единия или и двата срока преди тяхното изтичане и за всеки отделен
случай. Националният компетентен орган не може да удължава общата продължителност на двете процедури за повече от
девет месеца, освен при изключителни обстоятелства.
Когато националният компетентен орган удължава сроковете, той уведомява във възможно най-кратък срок съответната
група и ѝ представя мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за приключване на процеса на
издаване на разрешения. Групата може да поиска от националния компетентен орган да докладва периодично за
постигнатия напредък в това отношение и за причините за всички случаи на забавяне.
3.
С цел да се установи началото на процеса на издаване на разрешения, организаторите на проекта уведомяват писмено
за проекта националния компетентен орган на всяка държава членка и прилагат достатъчно подробно общо описание на
проекта.
В срок от три месеца след получаването на уведомлението националният компетентен орган, включително от името на други
съответни органи, го признава или — ако реши, че проектът не е достигнал достатъчно зряла фаза за започването на процес
на издаване на разрешения — отхвърля уведомлението с отказ в писмена форма. В случай на отхвърляне националният
компетентен орган посочва причините за своето решение, включително от името на други съответни органи. Датата на
подписване на признаването на уведомлението от националния компетентен орган се смята за начална дата на процеса на
издаване на разрешения. В случаите, при които проектът засяга две или повече държави членки, за начална дата на процеса
на издаване на разрешения се смята датата, на която последното уведомление е прието от съответния национален
компетентен орган.
За всяка категория проекти от общ интерес националните компетентни органи гарантират ускоряването на процеса на
издаване на разрешения в съответствие с настоящата глава. За тази цел националните компетентни органи адаптират своите
изисквания относно началната дата на процеса на издаване на разрешения и приемането на документацията за заявлението,
с цел да ги направят пригодни за проекти, които поради своя характер, мащаб или липса на изискване за оценка на
въздействието върху околната среда съгласно националното право е възможно да се нуждаят от по-малко упълномощавания
и одобрения, за да достигнат състояние на готовност за строителство. Държавите членки могат да решат, че процедурата
преди подаване на заявление, посочена в параграфи 1 и 6 от настоящия член, не се изисква за проектите, посочени в
настоящата алинея.
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4.
В процеса на издаване на разрешения националните компетентни органи вземат предвид всички извършени валидни
проучвания и разрешенията или лицензите, издадени за даден проект в списъка на Съюза преди проектът да е започнал
процеса на издаване на разрешения в съответствие с настоящия член, и не изискват дублиращи се проучвания и разрешения
или лицензи.
5.
В държави членки, в които определянето на трасе 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 срок от шест месеца,
считано от датата на подаване на окончателните и пълни документи на заявлението от страна на организатора.
При наличието на обстоятелствата, описани в първа алинея от настоящия параграф, удължаването на срока, посочено в
параграф 2, втора алинея, се намалява на шест месеца, освен при изключителни обстоятелства, включително за процедурата,
посочена в настоящия параграф.
6.

Процедурата преди подаването на заявлението обхваща следните стъпки:

а) във възможно най-кратък срок и не по-късно от 6 месеца след получаване на уведомлението по параграф 3, първа алинея
националният компетентен орган определя, въз основа на контролния списък по точка 1, буква д) от приложение VI и в
тясно сътрудничество с другите съответни органи, и по целесъобразност въз основа на предложение от организатора на
проекта, обхвата на докладите и документите и степента на подробност на информацията, които се подават от
организатора на проекта като част от документацията по заявлението, за да може да поиска цялостно решение;
б) националният компетентен орган, в тясно сътрудничество с организатора на проекта и останалите съответни органи и
като взема предвид резултатите от дейностите, извършени съгласно буква а) от настоящия параграф, изготвя подробен
график за процеса на издаване на разрешения в съответствие с указанията, посочени в точка 2 от приложение VI;
в) ако е целесъобразно, след получаването на проекта на документацията на заявлението националният компетентен орган
от свое име или от името на други съответни органи отправя искане до организатора на проекта за липсващата
информация, отнасяща се до изискваните елементи, посочени в буква а).
Процедурата преди подаването на заявление включва изготвянето от организаторите на проекта на всички необходими
доклади, свързани с въздействието върху околната среда, включително документацията относно адаптирането към
изменението на климата.
В срок от три месеца след представянето на липсващата информация компетентният орган приема писмено или на цифрови
платформи заявлението за разглеждане, като започва нормативно изискваната процедура за издаване на разрешения,
посочена в параграф 1, буква б). Искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни, но само ако са
обосновани от възникването на нови обстоятелства.
7.
Организаторът на проекта осигурява пълнота и адекватно качество на документацията по заявлението и иска
становището на националния компетентен орган по този въпрос възможно най-рано по време на процеса на издаване на
разрешения. Организаторът на проекта оказва цялостно съдействие на националния компетентен орган във връзка със
спазването на сроковете, определени в настоящия регламент.
8.
Държавите членки се стремят да гарантират, че измененията на националното законодателство не водят до удължаване
на нито един процес на издаване на разрешения, започнал преди влизането в сила на тези изменения. С оглед на
поддържането на ускорен процес на издаване на разрешения за проекти, включени в списъка на Съюза, националните
компетентни органи адаптират по подходящ начин графика, установен в съответствие с параграф 6, буква б) от настоящия
член, за да гарантират, доколкото е възможно, че сроковете за процеса на издаване на разрешения, определени в настоящия
член, не са превишени.
9.
Сроковете, определени в настоящия член, не засягат задълженията, произтичащи от правото на Съюза и от
международното право, както и процедурите по административно обжалване и средствата за правна защита пред съд или
трибунал.
Сроковете, определени в настоящия член за която и да е от процедурите за издаване на разрешения, не засягат каквито и да
било по-кратки срокове, определени от държавите членки.
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ГЛАВА IV
Междусекторно планиране на инфраструктурата

Член 11
Анализ на разходите и ползите за цялата енергийна система
1.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ изготвят съгласувани секторни проекти на методики, включително
енергийния мрежов и пазарен модел, посочен в параграф 10 от настоящия член, за хармонизиран и обхващащ цялата
енергийна система анализ на разходите и ползите на равнището на Съюза за проекти в списъка на Съюза, попадащи в
категориите енергийна инфраструктура, посочени в точка 1, букви а), б), г) и е) и точка 3 от приложение II.
Методиките, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се изготвят в съответствие с принципите, установени в
приложение V, основават се на общи допускания, позволяващи сравняване на проектите, и са съгласувани с целите на Съюза
за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и с неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и
с правилата и показателите, определени в приложение IV.
Методиките, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се прилагат за изготвянето на всеки следващ десетгодишен
план за развитие на мрежата в целия Съюз от страна на ЕМОПС за електроенергия, съгласно член 30 от Регламент (ЕС)
2019/943 или от страна на ЕМОПС за газ съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009.
Най-късно до 24 април 2023 г. ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват и представят на държавите членки,
Комисията и Агенцията своите съответни съгласувани проекти на методики за един сектор, след като са събрали
информация от съответните заинтересовани лица по време на процеса на консултации, посочен в параграф 2.
2.
Преди да представят съответните си проекти на методики на държавите членки, Комисията и Агенцията в съответствие
с параграф 1, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват предварителен проект на методики, провеждат обстоен
процес на консултации и искат препоръки от държавите членки и поне от организациите, представляващи всички съответни
заинтересовани лица, включително Организацията на операторите на разпределителни системи в Съюза, създадена съгласно
член 52 от Регламент (ЕС) 2019/943 („ООРСЕС“), сдруженията, участващи в пазарите на електроенергия, газ и водород,
отоплението и охлаждането, улавянето и съхранението на въглероден диоксид и улавянето и оползотворяването на
въглероден диоксид, независимите доставчици на услуги по агрегиране, операторите, предоставящи услуги за реакция на
потреблението, организациите, участващи в решения за енергийна ефективност, сдруженията на потребителите на енергия,
представителите на гражданското общество и когато това се счита за целесъобразно, националните регулаторни органи и
други национални органи.
В срок от три месеца след публикуването на първоначалните проекти на методики съгласно първа алинея всяко
заинтересовано лице, посочено в същата алинея, може да представи препоръка.
Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата, създаден съгласно член 10а от Регламент (ЕО)
№ 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета (31), може по собствена инициатива да представи становище по
проектите на методики.
Когато е приложимо, държавите членки и заинтересованите лица, посочени в първа алинея, представят и правят публично
достъпни своите препоръки, а Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата представя и оповестява
публично своето становище на Агенцията и ако е приложимо, на ЕМОПС за електроенергия или на ЕМОПС за газ.
Процесът на консултации е открит, навременен и прозрачен. ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ изготвят и правят
публично достъпен доклад относно процеса на консултация.
(31) Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната
среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13).
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ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ посочват мотивите си, когато не са взели предвид или само частично са взели
предвид препоръките на държавите членки или заинтересованите лица, както и на националните органи, или становището
на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата.

3.
В срок до три месеца след получаването на проекта на методиките, придружен от становищата, получени в процеса на
консултацията и на доклада относно консултацията, Агенцията представя становище на ЕМОПС за електроенергия и на
ЕМОПС за газ. Агенцията съобщава своето становище на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, държавите членки и
Комисията и го публикува на своя уебсайт.

4.
В срок до три месеца след получаването на проектите на методики държавите членки могат да представят своите
становища на ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ, както и на Комисията. За да улесни консултациите, Комисията
може да организира специални заседания на групите с цел обсъждане на проектите на методики.

5.
В срок от три месеца след получаване на становищата на Агенцията и на държавите членки, посочени в параграфи 3
и 4, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съответно изменят своите методики, за да вземат изцяло предвид
становищата на Агенцията и на държавите членки, и ги представят, заедно със становището на Агенцията, на Комисията за
одобрение. Комисията представя своето решение в срок от три месеца след датата на представяне на методиките от ЕМОПС
за електроенергия и съответно от ЕМОПС за газ.

6.
В срок от две седмици след одобрението от Комисията в съответствие с параграф 5 ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС
за газ публикуват съответните методики на своите уебсайтове. Те публикуват съответните входни данни и други важни данни
за мрежите, потокоразпределението и пазарни данни с достатъчна степен на точност при спазване на ограниченията съгласно
националното право и съответните споразумения за поверителност. Комисията и Агенцията гарантират поверителността при
третирането на данните, получавани от тях или от всяка страна, извършваща от тяхно име аналитична работа на основата на
тези данни.

7.
Методиките периодично се актуализират и подобряват в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 1—6.
По-специално те се изменят след представянето на енергийния мрежов и пазарен модел, посочен в параграф 10. Агенцията
по собствена инициатива или при надлежно мотивирано искане от националните регулаторни органи или заинтересовани
лица и след провеждането на официална консултация с организациите, представляващи всички заинтересовани лица,
посочени в параграф 2, първа алинея, както и с Комисията, може да изисква провеждането на такива актуализации и
подобрения, като посочва причините за това и времеви график. 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.

8.
За проектите, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, букви в) и д) и в точки 2, 4
и 5 от приложение II, Комисията гарантира разработването на методики за хармонизиран и обхващащ цялата енергийна
система анализ на разходите и ползите на равнището на Съюза. Тези методики са съвместими, що се отнася до ползите и
разходите, с методиките, разработени от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ. Агенцията, с подкрепата на
националните регулаторни органи, насърчава последователността на посочените методики с методиките, разработени от
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ. Методиките се разработват по прозрачен начин, като включват пространни
консултации с държавите членки и всички съответни заинтересовани лица.

9.
На всеки три години Агенцията определя и публикува набор от показатели и съответните референтни стойности за
сравнение на единичните инвестиционни разходи за съпоставими проекти от категориите енергийна инфраструктура,
включени в приложение II. Организаторите на проекти предоставят изисканите данни на националните регулаторни органи
и на Агенцията.

Агенцията публикува първите показатели за категориите инфраструктура, посочени в точки 1, 2 и 3 от приложение II, найкъсно до 24 април 2023 г., доколкото са налични данни за изчисляването на надеждни показатели и референтни
стойности. Тези референтни стойности могат да бъдат използвани от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ за анализите
на разходите и ползите, извършвани за поредните десетгодишни планове за развитие на мрежите.

Агенцията публикува първите показатели за категориите енергийна инфраструктура, посочени в точки 4 и 5 от приложение
II, най-късно до 24 април 2025 г.
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10.
Най-късно до 24 юни 2025 г., след обстоен процес на консултации със заинтересованите лица, посочени в параграф
2, първа алинея, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ съвместно подават в Комисията и Агенцията съгласуван и
постепенно интегриран модел, който ще осигурява съгласуваност между единните секторни методики въз основа на общи
допускания, включително по отношение на инфраструктурата за пренос на електроенергия, газ и водород, както и
хранилищата, втечнения природен газ и електролизьорите, като моделът обхваща приоритетните коридори и области на
енергийната инфраструктура, определени в приложение I, и е изготвен в съответствие с принципите, установени в
приложение V.
11.
Моделът, посочен в параграф 10, обхваща най-малко взаимовръзките на съответните сектори на всички етапи от
планирането на инфраструктурата, по-специално сценарии, технологии и пространствена разделителна способност,
идентифициране на недостатъци в инфраструктурата, по-конкретно по отношение на трансграничната пропускателна/
преносна способност и оценката на проектите.
12.
След одобряването на модела по параграф 10 от Комисията в съответствие с процедурата, определена в
параграфи 1—5, той се включва в методиките, посочени в параграф 1, които се изменят по съответния начин.
13.
Най-малко на всеки пет години, считано от одобряването му в съответствие с параграф 10, а когато е необходимо и
по-често, моделът и съгласуваните единни секторни методики за разходите и ползите се актуализират в съответствие с
процедурата, посочена в параграф 7.

Член 12
Варианти на десетгодишния план за развитие на мрежата
1.
Най-късно до 24 януари 2023 г. Агенцията, след като е провела обстоен процес на консултации с Комисията,
държавите членки, ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, ООРСЕС и поне с организациите, представляващи асоциации,
участващи в пазарите на електроенергия, газ и водород, отоплението и охлаждането, улавянето и съхранението на
въглероден диоксид и улавянето и оползотворяването на въглероден диоксид, независимите доставчици на услуги по
агрегиране, операторите, предоставящи услуги за реакция на потреблението, организациите, участващи в решения за
енергийна ефективност, сдруженията на потребителите на енергия и представителите на гражданското общество, публикува
рамковите указания за съвместните сценарии, които трябва да бъдат разработени от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за
газ. Указанията се актуализират редовно, когато това се счита за необходимо.
Указанията установяват критерии за прозрачно, недискриминационно и стабилно разработване на сценарии, като се вземат
предвид най-добрите практики в областта на оценката на инфраструктурата и планирането на развитието на мрежата.
Указанията също така имат за цел да гарантират, че съответните сценарии на ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ са в
пълно съответствие с принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място и с целите на Съюза за 2030 г. в
областта на енергетиката и климата и с неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и вземат предвид
последните налични сценарии на Комисията, както и когато е уместно, националните планове в областта на енергетиката и
климата.
Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата може по собствена инициатива да предоставя принос
чрез информация за това как да се гарантира съответствието на сценариите с целите на Съюза за 2030 г. в областта на
енергетиката и климата и с неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Агенцията взема надлежно
предвид този принос в рамковите указания, посочени в първа алинея.
Когато Агенцията не е взела предвид или само частично е взела предвид препоръките на държавите членки, заинтересованите
лица и Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата, тя посочва причините за това.
2.
Когато разработват съвместните сценарии за целите на десетгодишните планове за развитие на мрежите в целия Съюз,
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ следват общите указания на Агенцията.
Съвместните сценарии включват и дългосрочна перспектива до 2050 г., както и междинни стъпки, ако е целесъобразно.
3.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ приканват организациите, представляващи всички съответни
заинтересовани страни, включително ООРСЕС, асоциациите, участващи в пазарите на електроенергия, газ и водород,
отоплението и охлаждането, улавянето и съхранението на въглероден диоксид и улавянето и оползотворяването на
въглероден диоксид, независимите доставчици на услуги по агрегиране, операторите, предоставящи услуги за реакция на
потреблението, организациите, участващи в решения за енергийна ефективност, сдруженията на потребителите на енергия и
представителите на гражданското общество, да участват в процеса на разработване на сценариите, по-специално по
отношение на ключови елементи като допускания и начина, по който те са отразени в данните за сценариите.
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4.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват доклада за проектите на съвместните сценарии и го представят
на Агенцията, на държавите членки и на Комисията с цел получаване на тяхното становище.
Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата може по собствена инициатива да предостави
становище по доклада за съвместните сценарии.
5.
В срок до три месеца след получаването на проектите на съвместните сценарии, придружени от становищата, получени
в процеса на консултацията и на доклад по въпроса как тези становища са взети предвид, Агенцията представя становището
си относно съответствието на сценариите с рамковите указания, посочени в параграф 1, първа алинея, включително
евентуални препоръки за изменения, на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, на държавите членки и на Комисията.
В същия срок Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата може по собствена инициатива да
предостави становище относно съвместимостта на сценариите с целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и с неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
6.
В срок от три месеца след получаването на становището, посочено в параграф 5, Комисията, като взема предвид
становищата на Агенцията и на държавите членки, одобрява проекта на доклад за съвместните сценарии, или изисква от
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ да го изменят.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ посочват причините за начина, по който е отговорено на всяко искане за
изменения от страна на Комисията.
В случай че Комисията не одобри доклада за съвместните сценарии, тя представя мотивирано становище на ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ.
7.
В срок до две седмици след одобряването на доклада за съвместните сценарии съгласно параграф 6, ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват този доклад на своите уебсайтове. Те публикуват също така съответните входни
и изходни данни с достатъчна степен на яснота и точност, за да може трета страна да възпроизведе резултатите, при
надлежно отчитане на изискванията на съответното национално право и споразуменията за поверителност и чувствителна
информация.

Член 13
Определяне на недостатъците по отношение на инфраструктурата
1.
В срок от шест месеца след одобряването на доклада за съвместните сценарии в съответствие с член 12, параграф 6 и на
всеки две години след това ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ публикуват докладите за недостатъците по отношение
на инфраструктурата, разработени в рамките на десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз.
При оценката на недостатъците по отношение на инфраструктурата ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ основават
своя анализ на сценариите, установени съгласно член 12, прилагат принципа за поставяне на енергийната ефективност на
първо място и разглеждат с предимство всички целесъобразни алтернативи на нова инфраструктура. Когато се разглеждат
нови инфраструктурни решения, в оценката на недостатъците по отношение на инфраструктурата се вземат предвид всички
съответни разходи, включително укрепването на мрежата.
В оценката на недостатъците по отношение на инфраструктурата се поставя особен акцент върху тези недостатъци по
отношение на инфраструктурата, които потенциално могат да засегнат изпълнението на целите на Съюза за 2030 г. в
областта на енергетиката и климата и целта му за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
Преди да публикуват съответните си доклади, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ провеждат обстоен процес на
консултации с участието на всички съответни заинтересовани лица, включително ООРСЕС, сдруженията, участващи в
пазарите на електроенергия, газ и водород, отоплението и охлаждането, улавянето и съхранението на въглероден диоксид и
улавянето и оползотворяването на въглероден диоксид, независимите доставчици на услуги по агрегиране, операторите,
предоставящи услуги за реакция на потреблението, организациите, участващи в решения за енергийна ефективност, и
сдруженията на потребителите на енергия, представителите на гражданското общество, Агенцията и всички представители
на държавите членки, които са част от съответните приоритетни коридори на енергийната инфраструктура, посочени в
приложение I.
2.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ представят своите проекти на доклада за недостатъците по отношение на
инфраструктурата за становище от страна на Агенцията и на държавите членки.
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3.
В срок до три месеца от получаването на доклада за недостатъците по отношение на инфраструктурата, придружен от
становищата, получени в процеса на консултацията и на доклад по въпроса как тези становища са взети предвид, Агенцията
представя становището си на ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ и на Комисията и на държавите членки и го прави
публично достъпно.
4.
В срок от три месеца след получаването на становището на Агенцията, посочено в параграф 3, Комисията, като взема
предвид становището на Агенцията и с принос от държавите членки, изготвя и представя своето становище на ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ.
5.
Преди публикуването на окончателните доклади за недостатъците по отношение на инфраструктурата ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ адаптират съответните си доклади, като надлежно вземат предвид становището на
Агенцията и се съобразяват със становищата на Комисията и на държавите членки и ги правят публично достъпни.

ГЛАВА V
Интегриране на мрежите за енергия от възобновяеми източници, разположени в морето

Член 14
Планиране на мрежите, разположени в морето
1.
Най-късно до 24 януари 2023 г. държавите членки с подкрепата на Комисията в рамките на своите конкретни
приоритетни коридори за мрежи, разположени в морето, определени в раздел 2 от приложение I, като вземат под внимание
особеностите и развитието на всеки регион, сключват необвързващо споразумение за сътрудничество относно цели за
производството в морето на енергия от възобновяеми източници, което следва да бъде внедрено във всеки морски басейн до
2050 г., с междинни етапи за 2030 и 2040 г., в съответствие със своите национални планове в областта на енергетиката и
климата и потенциала за енергия от възобновяеми източници в морето на всеки морски басейн.
Посоченото необвързващо споразумение се сключва в писмен вид по отношение на всеки морски басейн, свързан с
територията на държавите членки, и не засяга правото на държавите членки да разработват проекти в своите териториални
води и изключителни икономически зони. Комисията предоставя насоки за работата в групите.
2.
Най-късно до 24 януари 2024 г. и като част от всеки десетгодишен план за развитие на мрежата ЕМОПС за
електроенергия с участието на съответните ОПС, националните регулаторни органи, държавите членки и Комисията и в
съответствие с необвързващото споразумение, посочено в параграф 1 от настоящия член, разработва и публикува като
отделен доклад, който е част от десетгодишния план за развитие на мрежите в целия Съюз, планове на високо равнище за
развитие на интегрираните мрежи, разположени в морето, за всеки морски басейн в съответствие с приоритетните коридори
за мрежи, разположени в морето, посочени в приложение I, като взема предвид опазването на околната среда и другите
видове ползване на морето.
При разработването на стратегическите планове за развитие на интегрирани мрежи на високо равнище, разположени в
морето, в сроковете, предвидени в параграф 1, ЕМОПС за електроенергия взема предвид необвързващите споразумения,
посочени в параграф 1, за разработването на сценарии за десетгодишния план за развитие на мрежата в целия Съюз.
Плановете на високо равнище за развитие на интегрирани мрежи, разположени в морето, предоставят прогноза на високо
равнище относно потенциала на мощностите за производство на електроенергия, разположени в морето, и произтичащите
от това нужди от електроенергийна мрежа, разположена в морето, включително потенциалните нужди от междусистемни
връзки (интерконектори), радиални връзки, средства за подсилване, хибридни проекти и водородна инфраструктура.
3.
Стратегическите планове за развитие на интегрирани мрежи на високо равнище, разположени в морето, са съгласувани
с регионалните инвестиционни планове, публикувани в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/943, и
интегрирани в десетгодишните планове за развитие на мрежите в целия Съюз, за да се гарантира съгласуваното разработване
на плановете за мрежите, разположени на сушата, и за тези, разположени в морето.
4.
Най-късно до 24 декември 2024 г. и на всеки две години след това държавите членки актуализират своите
необвързващи споразумения, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително с оглед на резултатите от прилагането
на анализа на разходите и ползите и споделянето на разходите за приоритетните коридори за мрежи, разположени в морето,
когато тези резултати станат налични.
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5.
След всяка актуализация на необвързващите споразумения в съответствие с параграф 4, за всеки морски басейн ЕМОПС
за електроенергия актуализира стратегическите планове за развитие на интегрирани мрежи на високо равнище, разположени
в морето, в рамките на следващия десетгодишен план за развитие на мрежата в целия Съюз, както е посочено в параграф 2.

Член 15
Трансгранично разпределяне на разходите за мрежи за енергия от възобновяеми източници, разположени в
морето
1.
Най-късно до 24 юни 2024 г. Комисията, с участието на държавите членки, на съответните ОПС, Агенцията и
националните регулаторни органи, разработва указания за конкретните анализи на разходите и ползите и за споделянето на
разходите за целите на внедряването на плановете за развитие на интегрирани мрежи за морския басейн, разположени в
морето, посочени в член 14, параграф 2, в съответствие с необвързващите споразумения, посочени в член 14, параграф 1.
Тези указания са съвместими с разпоредбите, посочени в член 16, параграф 1. Комисията актуализира своите указания,
когато това е целесъобразно, като взема предвид резултатите от тяхното прилагане.
2.
Най-късно до 24 юни 2025 г. ЕМОПС за електроенергия с участието на съответните ОПС, Агенцията, националните
регулаторни органи и Комисията представя резултатите от прилагането на анализа на разходите и ползите и на споделянето
на разходите към приоритетните коридори за мрежи, разположени в морето.

ГЛАВА VI
Нормативна уредба

Член 16
Осигуряване на възможност за инвестиции с трансгранично въздействие
1.
Ефективно направените инвестиционни разходи с изключение на разходите за поддръжка, свързани с проект от общ
интерес, попадащ в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, букви а), б), в), г) и е) от приложение II, и
с проекти от общ интерес, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в точка 3 от приложение II, когато
са в обхвата на компетентност на националните регулаторни органи във всяка засегната държава членка, се поемат от
съответните ОПС или от организаторите на проекти на енергопреносната инфраструктура на държавите членки, 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 държави членки.
2.
Разпоредбите на настоящия член се прилагат за проект от общ интерес, попадащ в категориите енергийна
инфраструктура, определени в точка 1, букви а), б), в), г) и е) и точка 3 от приложение II, когато най-малко един
организатор на проект поиска от съответните национални органи да приложат тези разпоредби за разходите по проекта.
Проекти, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в точка 1, буква д) и точка 2 от приложение II,
могат да се възползват от разпоредбите на настоящия член, когато най-малко един организатор на проект поиска от
съответните национални органи да приложат тези разпоредби.
В случаите, когато даден проект има няколко организатори на проекти, компетентните национални регулаторни органи
изискват незабавно всички организатори на проекти да подадат заедно инвестиционното искане в съответствие с параграф 4.
3.
Когато става дума за проект от общ интерес, за който се прилага параграф 1, организаторите на проекти редовно
информират всички компетентни национални регулаторни органи най-малко веднъж годишно и до въвеждането в
експлоатация на проекта относно напредъка на проекта, като посочват свързаните с него разходи и въздействие.
4.
Веднага след като такъв проект от общ интерес достигне достатъчна степен на зрялост и се прогнозира, че през
следващите 36 месеца проектът ще е готов за започване на етапа на строителство, след консултации с ОПС от държавите
членки, на които проектът осигурява значително положително нетно въздействие, организаторите на проекти подават
инвестиционно искане. Това инвестиционно искане включва искане за трансгранично разпределение на разходите и се
изпраща на всички съответни компетентни национални регулаторни органи, като се придружава от всички изброени
по-долу документи:
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а) актуализиран изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и ползите, съставен въз основа на методиката, изготвена
в съответствие с член 11, в който са взети предвид ползите извън границите на държавите членки, на чиято територия е
разположен проектът, чрез разглеждане най-малкото на съвместните сценарии, установени за планирането на развитието
на мрежата, посочени в член 12. Ако се използват допълнителни сценарии, то те се съгласуват с целите на Съюза за
2030 г. в областта на енергетиката и климата и с неговата цел за постигане на неутралност по отношение на климата до
2050 г. и подлежат на същото равнище на консултации и контрол като процеса, предвиден в член 12. Агенцията
отговаря за оценката на всички допълнителни сценарии и за гарантирането на тяхното съответствие с настоящия
параграф;
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 категорията енергийна инфраструктура, посочена в точка 3 от приложение
II, резултатите от изпробване на реакцията на пазара;
в) когато организаторите на проекти постигнат съгласие, обосновано предложение за трансгранично разпределение на
разходите.
Ако даден проект се организира от няколко на брой организатори на проекти, те подават своето инвестиционно искане
съвместно.
Компетентните национални регулаторни органи незабавно изпращат на Агенцията копие от всяко получено инвестиционно
искане за сведение.
Компетентните национални регулаторни органи и Агенцията запазват поверителността на чувствителната търговска
информация.
5.
В рамките на шест месеца от датата, на която инвестиционното искане е получено от последния от компетентните
национални регулаторни органи, посочените национални регулаторни органи, след като проведат консултации със
съответните организатори на проекти, вземат съвместни координирани решения относно разпределението на ефикасно
извършените инвестиционни разходи по проекта, които ще бъдат поети от всеки системен оператор, както и за включването
на тези разходи в тарифите, или относно отхвърлянето на инвестиционното искане, изцяло или частично, ако в общия
анализ на компетентните национални регулаторни органи се заключава, че проектът или част от него не предоставя
значителна нетна полза на равнището на Съюза в която и да било държава членка на компетентните национални
регулаторни органи. Компетентните национални регулаторни органи включват в тарифите имащите отношение ефикасно
извършени инвестиционни разходи, както е определено в препоръката, посочена в параграф 11, в съответствие с
разпределението на инвестиционните разходи по проекта, които ще бъдат поети от всеки системен оператор. За проекти,
разположени на територията на тяхната съответна държава членка, компетентните национални регулаторни органи
оценяват, когато е целесъобразно, дали вследствие на включването на инвестиционните разходи в тарифите могат да
възникнат проблеми, свързани с финансовата достъпност.
При разпределението на разходите компетентните национални регулаторни органи вземат предвид действителните или
прогнозните:
а) такси за претоварване или други такси;
б) приходи, произтичащи от компенсаторния механизъм между операторите на преносни системи, създаден съгласно
член 49 от Регламент (ЕС) 2019/943.
В решението за трансгранично разпределение на разходите се вземат предвид икономическите, социалните и екологичните
разходи и ползи от проектите в съответните държави членки и необходимостта от осигуряване на стабилна финансова рамка
за развитието на проекти от общ интерес, като се свежда до минимум необходимостта от финансово подпомагане.
При вземането на решение за трансгранично разпределение на разходите компетентните национални регулаторни органи
след консултации със заинтересованите ОПС се стремят към постигане на взаимно съгласие въз основа, но не само, на
информацията, посочена в параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от настоящия член. При тяхната оценка се разглеждат
всички съответни сценарии, посочени в член 12, и други сценарии за планиране на развитието на мрежата, като се дава
възможност за надежден анализ на приноса на проекта от общ интерес за постигане на целите на енергийната политика на
Съюза за декарбонизация, пазарна интеграция, конкуренция, устойчивост и сигурност на доставките. Ако се използват
допълнителни сценарии, то те са в съответствие с целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и с
неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и подлежат на същото равнище на консултации и контрол
като процеса, предвиден в член 12.
Ако с проект от общ интерес се смекчават отрицателни странични въздействия, като например кръгови потоци, и такъв
проект от общ интерес се изпълнява в държавата членка на произход на отрицателното странично въздействие, това
смекчаване не се счита за трансгранична полза и поради това не служи като основа за разпределение на разходите за ОПС от
държавите членки, засегнати от тези отрицателни странични въздействия.
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6.
Компетентните национални регулаторни органи, въз основа на трансграничното разпределение на разходите, посочено
в параграф 5 от настоящия член, вземат под внимание действителните разходи, поемани от ОПС или от друг организатор на
проект, произтичащи от инвестициите, при определянето или одобряването на тарифи в съответствие с член 41, параграф 1,
буква а) от Директива 2009/73/ЕО и член 59, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2019/944, доколкото тези разходи
съответстват на разходите, които би имал един ефективно работещ оператор с подобна структура.
Компетентните национални регулаторни органи незабавно уведомяват Агенцията за решението за разпределение на
разходите, заедно с цялата съответна информация във връзка с решението. По-специално в решението за разпределение на
разходите се описват подробно основанията за разпределяне на разходите между държавите членки, включително като се
посочва следната информация:
а) оценка на установеното въздействие за всяка от съответните държави членки, включително по отношение на мрежовите
тарифи;
б) оценка на бизнес плана по параграф 4, първа алинея, буква б);
в) положителните странични въздействия за региона или за Съюза като цяло, например сигурност на доставките, гъвкавост
на системата, солидарност или иновации, които проектът може да породи;
г) резултата от консултацията със съответните организатори на проекти.
Решението за разпределение на разходите се публикува.
7.
Ако компетентните национални регулаторни органи не успеят да постигнат съгласие относно инвестиционното искане
в срок от шест месеца след датата на получаване на искането от последния компетентен национален регулаторен орган, те
незабавно информират Агенцията.
В такъв случай – или по съвместно искане на компетентните национални регулаторни органи – решението по
инвестиционното искане, включително относно посоченото в параграф 5 трансгранично разпределение на разходите, 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 с компетентните национални регулаторни органи и с
организаторите на проекти. Посоченият във втора 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.
В рамките на оценката на Агенцията се разглеждат всички съответни сценарии, установени съгласно член 12, и други
сценарии за планиране на развитието на мрежата, като се дава възможност за надежден анализ на приноса на проекта от
общ интерес за постигането на целите на енергийната политика на Съюза за декарбонизация, пазарна интеграция,
конкуренция, устойчивост и сигурност на доставките. Ако се използват допълнителни сценарии, то те трябва да са в
съответствие с целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и с неговата цел за неутралност по
отношение на климата до 2050 г. и те подлежат на същото равнище на консултации и контрол като процеса, предвиден в
член 12.
При вземането на решение по инвестиционното искане, включително относно трансграничното разпределение на разходите,
Агенцията оставя на съответните национални органи възможността да определят начина, по който инвестиционните разходи
се включват в тарифите в съответствие с предвиденото трансгранично разпределение на разходите, към момента на прилагане
на решението в съответствие с националното право.
Решението по инвестиционното искане, включващо трансграничното разпределение на разходите, се публикува. Прилагат се
член 25, параграф 3 и членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 2019/942.
8.
Агенцията незабавно изпраща на Комисията копия на всички решения за разпределение на разходите, придружени от
цялата съответна информация по отношение на всяко такова решение. Тази информация може да бъде представена в
обобщен вид. Комисията запазва поверителността на чувствителната търговска информация.
9.
Решенията за разпределение на разходите не засягат правото на ОПС да прилагат и на националните регулаторни
органи да одобряват такси за достъп до мрежите в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009, член 18,
параграф 1 и член 18, параграфи 3–6 от Регламент (ЕС) 2019/943, член 32 от Директива 2009/73/ЕО и член 6 от
Директива (ЕС) 2019/944.
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Настоящият член не се прилага за проекти от общ интерес, които са получили освобождаване от:

а) разпоредбите на членове 32, 33 и 34 и на член 41, параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО в съответствие с
член 36 от посочената директива;
б) разпоредбите на член 19, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/943 или на член 6, член 59, параграф 7 и член 60,
параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944 в съответствие с член 63 от Регламент (ЕС) 2019/943;
в) правилата за отделяне или за достъп на трети страни в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009 на
Европейския парламент и на Съвета (32) или член 64 от Регламент (ЕС) 2019/943 и член 66 от Директива (ЕС) 2019/944.
11.
Най-късно до 24 юни 2023 г. Агенцията приема препоръка за определяне на добрите практики за обработване на
инвестиционните искания за проекти от общ интерес. Тази препоръка се актуализира редовно, когато това се счита за
необходимо, по-специално с цел да се осигури съгласуваност с принципите относно трансграничното споделяне на
разходите за разположени в морето мрежи за възобновяема енергия, посочени в член 15, параграф 1. Когато приема или
изменя препоръката, Агенцията провежда обстоен процес на консултации с участието на всички съответни заинтересовани
лица.
12.

Настоящият член се прилага mutatis mutandis за всички проекти от взаимен интерес.

Член 17
Регулаторни стимули
1.
Когато даден организатор на проект поема по-големи рискове при разработването, изграждането, експлоатацията или
поддръжката в рамките на проект от общ интерес, попадащ в компетентността на националните регулаторни органи, в
сравнение с нормално поеманите рискове при сравним инфраструктурен проект, държавите членки и националните
регулаторни органи могат да предоставят подходящи стимули за такъв проект в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО)
№ 715/2009, член 18, параграф 1 и член 18, параграфи 3 – 6 от Регламент (ЕС) 2019/943, член 41, параграф 8 от
Директива 2009/73/ЕО и член 58, буква е) от Директива (ЕС) 2019/944.
Първата алинея не се прилага, когато по отношение на проекта от общ интерес е допуснато освобождаване:
а) от прилагането на членове 32, 33 и 34 и на член 41, параграфи 6, 8 и 10 от Директива 2009/73/ЕО в съответствие с
член 36 от посочената директива;
б) от прилагането на член 19, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/943 или на член 6, член 59, параграф 7 и член 60,
параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944 в съответствие с член 63 от Регламент (ЕС) 2019/943;
в) в съответствие с член 36 от Директива 2009/73/ЕО;
г) в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 714/2009.
2.
Ако се вземе решение да се предоставят стимулите, посочени в параграф 1 от настоящия член, националните
регулаторни органи вземат предвид резултатите от анализа на разходите и ползите в съответствие с методиката, изготвена в
съответствие с член 11, и по-специално породените от проекта положителни странични въздействия за региона или за
Съюза като цяло. Националните регулаторни органи анализират също и специфичните рискове, поемани от организаторите
на проекта, взетите мерки за намаляване на риска и причините за този рисков профил от гледна точка на нетното
положително въздействие на проекта, сравнено с въздействието на по-нискорискова алтернатива. Отговарящите на
условията за подобно стимулиране рискове включват по-специално рисковете, свързани с нови технологии на пренос, както
на сушата, така и в морето, рисковете във връзка с непълното възстановяване на разходите и рисковете, свързани с
развитието.
3.
В решението за предоставяне на стимулите се взема предвид специфичният характер на поетия риск и могат да се
предоставят стимули, обхващащи, наред с другото, една или повече от следните мерки:
а) правилата за инвестиции с предвидено увеличено натоварване в бъдещи периоди;
б) правилата за признаване на ефективно направените разходи преди пускането на проекта в експлоатация;
(32) Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за
трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15).
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в) правилата за осигуряване на допълнителна възвръщаемост на капиталовложенията по проекта;
г) всякаква друга мярка, която бъде счетена за необходима и целесъобразна.
4.
Най-късно до 24 януари 2023 г. всеки национален регулаторен орган изпраща на Агенцията своята методика и
критериите, използвани за оценка на инвестициите в проекти за енергийна инфраструктура, както и на поеманите във
връзка с тези проекти по-големи рискове, актуализирани от гледна точка на най-новите промени в областта на
законодателството, политиката, технологиите и пазара. В тази методика и критерии изрично се разглеждат и специфичните
рискове, поемани от мрежите за енергия от възобновяеми източници, разположени в морето, посочени в точка 1, буква е) от
приложение II, и от проектите, които въпреки че са с ниски капиталови разходи, имат значителни оперативни разходи.
5.
Най-късно до 24 юни 2023 г., и като взема надлежно предвид информацията, получена в съответствие с параграф 4 от
настоящия член, Агенцията улеснява споделянето на добри практики и прави препоръки в съответствие с член 6, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2019/942 по отношение на следните два елемента:
а) стимулите, посочени в параграф 1, въз основа на ориентировъчни показатели за най-добра практика от страна на
националните регулаторни органи;
б) обща методика за оценка на поети по-високи рискове при инвестиции в проекти за енергийна инфраструктура.
6.
Най-късно до 24 септември 2023 г. всеки национален регулаторен орган публикува своята методика и критериите,
използвани за оценка на инвестициите в проекти за енергийна инфраструктура, както и на поеманите във връзка с тях
по-големи рискове.
7.
Когато мерките, посочени в параграфи 5 и 6, не са достатъчни за гарантирането на навременно изпълнение на
проектите от общ интерес, Комисията може да публикува указания във връзка с определените в настоящия член стимули.

ГЛАВА VII
Финансиране

Член 18
Допустимост на проекти за получаване на финансова помощ от Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2021/1153
1.
Проектите от общ интерес, попадащи в определените в член 24 и приложение II категории, са допустими за
получаване на финансова помощ от Съюза под формата на безвъзмездни средства за проучвания и на финансови
инструменти.
2.
Проектите от общ интерес, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в член 24 и в точка 1,
букви а), б), в), г) и е) и точка 3 от приложение II, също са допустими за получаване на финансова помощ от Съюза под
формата на безвъзмездни средства за строително-монтажни работи, при условие че изпълняват следните критерии:
а) подготвеният конкретно за проекта анализ на разходите и ползите, изготвен в съответствие с член 16, параграф 4, буква
а), предоставя доказателства относно наличието на съществени положителни странични въздействия, като сигурност на
доставките, гъвкавост на системата, солидарност или иновации;
б) проектът е получил решение за трансгранично разпределение на разходите в съответствие с член 16 или – по отношение
на проектите от общ интерес, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в точка 3 от приложение II,
когато не попадат в компетентността на националните регулаторни органи и поради това не получават решение за
трансгранично разпределение на разходите – проектът има за цел трансгранично предоставяне на услуги, въвежда
технологична иновация и гарантира безопасната експлоатация на трансграничната мрежа;
в) проектът не може да бъде финансиран от пазара или чрез нормативната уредба в съответствие с бизнес плана и други
оценки, по-специално оценките, извършени от потенциални инвеститори, кредитори или от националния регулаторен
орган, като при оценката относно нуждите на проекта от финансова помощ от Съюза се взема предвид всяко решение
относно стимулите и причините, посочени в член 17, параграф 2.
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3.
Проектите от общ интерес, осъществявани в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 7, буква г), също
са допустими за получаване на финансова помощ от Съюза под формата на безвъзмездни средства за строително-монтажни
работи, ако изпълняват критериите, определени в параграф 2 от настоящия член.
4.
Проектите от общ интерес, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1, буква д) и точки
2 и 5 от приложение II, също са допустими за получаване на финансова помощ от Съюза под формата на безвъзмездни
средства за строително-монтажни работи, когато съответните организатори на проекти – посредством оценка, извършена от
компетентния национален орган или, ако е приложимо, от националния регулаторен орган – могат ясно да докажат
наличието на значителни положителни странични въздействия от тези проекти, като сигурност на доставките, гъвкавост на
системата, солидарност или иновации, и да предоставят ясни доказателства за тяхната липса на жизнеспособност от
търговска гледна точка в съответствие с анализа на разходите и ползите, бизнес плана и оценките, извършени по-специално
от потенциални инвеститори или кредитори, или ако е приложимо, от национален регулаторен орган.
5.

Настоящият член се прилага mutatis mutandis за всички проекти от взаимен интерес.

Проектите от взаимен интерес са допустими за получаване на финансова помощ от Съюза при условията, определени в
член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1153. Що се отнася до безвъзмездните средства за строително-монтажни работи,
проектите от взаимен интерес са допустими за получаване на финансова помощ от Съюза, при условие че отговарят на
критериите, определени в параграф 2 от настоящия член, и ако проектът допринася за постигането на общите цели на
политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата.

Член 19
Указания за критериите за предоставяне на финансова помощ от Съюза
Специфичните критерии, определени в член 4, параграф 3 от настоящия регламент, и параметрите, определени в член 4,
параграф 5 от настоящия регламент, се прилагат за целите на установяването на критерии за предоставяне на финансова
помощ от Съюза в Регламент (ЕС) 2021/1153. За проектите от общ интерес, попадащи в обхвата на член 24 от настоящия
регламент, се прилагат критериите за пазарна интеграция, сигурност на доставките, конкуренция и устойчивост.

ГЛАВА VIII
Заключителни разпоредби

Член 20
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия
член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от
седем години, считано от 23 юни 2022 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от
девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с
еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не
по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския
парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия.
Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на
по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.
Преди да приеме делегиран акт, Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в
съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро
законотворчество.
5.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на
Съвета.
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6.
Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито
Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и
Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да
представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на
Съвета.

Член 21
Докладване и оценка
Най-късно до 30 юни 2027 г. Комисията публикува доклад за изпълнението на проектите, включени в списъка на Съюза, и
го представя на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад съдържа оценка на:
а) постигнатия напредък при планирането, разработването, изграждането и въвеждането в експлоатация на проекти,
включени в списъка на Съюза, и когато е целесъобразно – закъсненията при изпълнението и други срещнати
затруднения;
б) финансовите средства, предвидени и вложени от Съюза за проекти, включени в списъка на Съюза, в сравнение с общата
стойност на финансираните проекти, включени в списъка на Съюза;
в) напредъка, постигнат по отношение на интегрирането на възобновяеми енергийни източници, включително
възобновяемите енергийни източници, разположени в морето, и намаляването на емисиите на парникови газове
посредством планирането, разработването, изграждането и въвеждането в експлоатация на проекти, включени в списъка
на Съюза;
г) изменението на степента на свързаност между държавите членки в областта на електроенергетиката и газовете от
възобновяеми източници или нисковъглеродните газове, включително водородния сектор, съответните изменения на
цените на енергията, както и броя на случаите на аварии в мрежовите системи, техните причини и свързаните с тях
разходи за икономиката;
д) процеса на издаване на разрешения и участието на обществеността, и по-специално:
i)

средната и максималната обща продължителност на процеса на издаване на разрешения за проекти, включени в
списъка на Съюза, включително продължителността на всеки етап от процедурата преди подаване на заявление, в
сравнение с предвидения времеви график за основите възлови резултати, посочени в член 10, параграф 6;

ii) степента на противопоставяне на проектите, включени в списъка на Съюза, по-специално броя на писмените
възражения по време на процеса на обществена консултация и броя на съдебните производства;
iii) най-добрите и иновативни практики по отношение на участието на заинтересованите лица;
iv) най-добрите и иновативни практики по отношение на смекчаването на въздействията върху околната среда,
включително адаптирането към изменението на климата, по време на процеса на издаване на разрешения и на
осъществяването на проектите;
v) ефективността на схемите, предвидени в член 8, параграф 3, по отношение на съответствието със сроковете по
член 10, параграфи 1 и 2;
е) регулаторното третиране, и по-специално:
i) броя на проектите от общ интерес, за които са издадени решения за трансгранично разпределение на разходите в
съответствие с член 16;
ii) броя и вида на проектите от общ интерес, на които са предоставени специфични стимули в съответствие с член 17;
ж) ефективността на настоящия регламент по отношение на приноса му към целите на Съюза за 2030 г. в областта на
климата и енергетиката и постигането на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.

Член 22
Преглед
В срок до 30 юни 2027 г. Комисията извършва преглед на настоящия регламент въз основа на резултатите от докладването и
оценката, предвидени в член 21 от настоящия регламент, както и мониторинга, докладването и оценката, извършвани
съгласно членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2021/1153.
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Член 23
Информация и публичност
Комисията създава и поддържа платформа за прозрачност, която е леснодостъпна за широката общественост чрез интернет.
Тази платформа се актуализира редовно с информация от докладите, посочени в член 5, параграф 4, и от уебсайта, посочен
в член 9, параграф 7. В платформата се съдържа следната информация:
а) обща актуализирана информация, включително географски данни, за всеки проект в списъка на Съюза;
б) планът за изпълнение на всеки проект, включен в списъка на Съюза, както е определено в член 5, параграф 1, представен
по начин, който позволява оценяването на напредъка при изпълнението във всеки един момент;
в) основните очаквани ползи и приносът за целите, посочени в член 1, параграф 1, както и разходите във връзка с
проектите, с изключение на чувствителната търговска информация;
г) списъкът на Съюза;
д) финансовите средства, предвидени и вложени от Съюза за всеки проект, включен в списъка на Съюза;
е) препратки към националния наръчник за процедурите, посочен в член 9;
ж) съществуващите проучвания и планове на морските басейни за всеки приоритетен коридор за мрежи, разположени в
морето, без да се нарушават каквито и да било права на интелектуална собственост.

Член 24
Дерогация за междусистемните връзки за Кипър и Малта
1.
За Кипър и Малта, които не са свързани с трансевропейската газопреносна мрежа, се прилага дерогация от член 3,
член 4, параграф 1, букви а) и б), член 4, параграф 5, член 16, параграф 4, буква а) и приложения I, II и III, без да се засягат
разпоредбите на член 32, параграф 2. По една междусистемна връзка за всяка от тези държави членки запазва статута си на
проект от общ интерес съгласно настоящия регламент с всички съответни права и задължения, ако тази междусистемна
връзка:
а) е в процес на разработване или планиране към 23 юни 2022 г.;
б) е получила статут на проект от общ интерес съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013; и
в) е необходима, за да се осигури постоянна междусистемна свързаност на тези държави членки с трансевропейската
газопреносна мрежа.
Тези проекти гарантират бъдещата възможност за достъп до нови енергийни пазари, включително за водород.
2.
Организаторите на проекти предоставят на съответните групи достатъчно доказателства за това как междусистемните
връзки, посочени в параграф 1, ще позволят достъп до нови енергийни пазари, включително за водород, в съответствие с
общите цели на политиката на Съюза областта на енергетиката и климата. Доказателствата включват оценка на
предлагането и търсенето на водород от възобновяеми източници или нисковъглероден водород, както и изчисление на
намалението на емисиите на парникови газове, което ще бъде постигнато благодарение на проекта.
Комисията редовно извършва проверки във връзка с тази оценка и това изчисление, както и във връзка с навременното
изпълнение на проекта.
3.
В допълнение към специфичните критерии за предоставяне на финансова помощ от Съюза, определени в член 19,
междусистемните връзки, посочени в параграф 1 от настоящия член, се проектират по начин, който осигурява достъп до
бъдещите енергийни пазари, включително за водород, и те не водят до удължаване на жизнения цикъл на съоръженията за
природен газ и гарантират трансграничната оперативна съвместимост на съседните мрежи. Допустимостта за получаване на
финансова помощ от Съюза съгласно член 18 приключва на 31 декември 2027 г.
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4.
Във всяко искане за получаване на финансова помощ от Съюза за строително-монтажни работи ясно се посочва целта
съоръжението да бъде преоборудвано в специално съоръжение за водород до 2036 г., ако пазарните условия позволяват
това, посредством пътна карта с точен график.
5.
Дерогацията, посочена в параграф 1, се прилага до момента, в който Кипър или Малта съответно стане взаимосвързан(а)
с трансевропейската газова мрежа, или до 31 декември 2029 г., в зависимост от това коя е по-ранната дата.

Член 25
Изменение на Регламент (ЕО) № 715/2009
В член 8, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009 първата алинея се заменя със следното:
„10.
ЕМОПС за газ приема и публикува плана за развитие на мрежата в цялата Общност, посочен в параграф 3, буква
б), веднъж на всеки две години. Планът за развитие на мрежата в цялата Общност включва моделиране на интегрираната
мрежа, включително мрежите за водород, разработване на сценарии, европейска прогноза за адекватността на доставките
и оценка на устойчивостта на системата.“

Член 26
Изменение на Регламент (ЕС) 2019/942
В член 11 от Регламент (ЕС) 2019/942 букви в) и г) се заменят със следното:
„в) изпълнява задълженията, установени в член 5, член 11, параграф 3, член 11, параграфи 6 – 9, членове 12, 13 и 17 и в
раздел 2, точка 12 от приложение III към Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета (*);
г) приема решения по инвестиционните искания, включително за трансгранично разпределение на разходите в
съответствие с член 16, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/869
_____________
(*) Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно указания за трансевро
пейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и
на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (ОВ L 152, 3.6.2022 г.,
стр. 45).“

Член 27
Изменение на Регламент (ЕС) 2019/943
В член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) 2019/943 първата алинея се заменя със следното:
„1.
Планът за развитие на мрежата в целия Съюз, посочен в член 30, параграф 1, буква б), включва моделиране на
интегрираната мрежа, включително разработване на сценарии и оценка на устойчивостта на системата. Съответните
входящи параметри за моделирането, като допускания относно цените на горивата и въглеродните емисии или относно
съоръженията за възобновяеми енергийни източници, са в пълно съответствие с оценката на адекватността на
европейските ресурси, изготвена в съответствие с член 23.“

Член 28
Изменение на Директива 2009/73/ЕО
В член 41, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО се добавя следната буква:
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„х) да изпълнява задълженията, определени в член 3, член 5, параграф 7 и членове 14 – 17 от Регламент (ЕС) 2022/869 на
Европейския парламент и на Съвета (*).
_____________
(*) Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно указания за трансевро
пейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и
на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (ОВ L 152, 3.6.2022 г. стр. 45).“

Член 29
Изменение на Директива (ЕС) 2019/944
В член 59, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/944 се добавя следната буква:
„аа) изпълнява задълженията, определени в член 3, член 5, параграф 7, членове 14 – 17 от Регламент (ЕС) 2022/869 на
Европейския парламент и на Съвета (*).
_____________
(*) Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно указания за трансевро
пейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и
на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (ОВ L 152, 3.6.2022 г. стр. 45).“

Член 30
Преходни разпоредби
Настоящият регламент не се отнася за отпускането, продължаването или изменението на финансовата помощ, предоставяна
от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (33).
Глава III не се прилага за проектите от общ интерес, което вече са предмет на процеса на издаване на разрешения и за които
организаторът на проекта е подал документация по заявлението преди 16 ноември 2013 г.

Член 31
Преходен период
1.
В рамките на преходен период, който приключва на 31 декември 2029 г., специалните съоръжения за водород,
преоборудвани от съоръжения за природен газ, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, посочена в точка 3 от
приложение II, може да се използват за транспортиране или съхранение на предварително определена смес от водород и
природен газ или биометан.
2.
През преходния период, посочен в параграф 1, организаторите на проекти си сътрудничат тясно при разработването и
изпълнението на проекти, за да се гарантира оперативната съвместимост на съседни мрежи.
3.
Организаторът на проекта предоставя достатъчно доказателства, включително чрез търговски договори, за това по
какъв начин до края на преходния период съоръженията, посочени в параграф 1 от настоящия член, ще престанат да бъдат
съоръжения за природен газ и ще бъдат преоборудвани в специални съоръжения за водород, както е посочено в точка 3 от
приложение II, и по какъв начин по време на преходния период ще се създадат условията за увеличено използване на
водород. Доказателствата включват оценка на предлагането и търсенето на водород от възобновяеми източници или
нисковъглероден водород, както и изчисление на намалението на емисиите на парникови газове, което ще бъде постигнато
благодарение на проекта. В контекста на мониторинга на напредъка, постигнат при изпълнението на проектите от общ
интерес, Агенцията проверява навременното преобразуване на проекта в специално съоръжение за водород, както е
посочено в точка 3 от приложение II.
(33) Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на
Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348,
20.12.2013 г., стр. 129).
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4.
Допустимостта на проектите, посочени в параграф 1 от настоящия член, за получаване на финансова помощ от Съюза
съгласно член 18 приключва на 31 декември 2027 г.
Член 32
Отмяна
1.
Регламент (ЕС) № 347/2013 се отменя от 23 юни 2022 г. С настоящия регламент не се пораждат права за проектите,
изброени в приложенията към Регламент (ЕС) № 347/2013.
2.
Независимо от параграф 1 от настоящия член, приложение VII към Регламент (ЕС) № 347/2013, изменено с Делегиран
регламент (ЕС) 2022/564 на Комисията (34), съдържащо петия списък на Съюза на проекти от общ интерес, както и членове
2 – 10, членове 12, 13 и 14 и приложения I – IV и приложение VI към Регламент (ЕС) № 347/2013 остават в сила и
пораждат действие по отношение на проектите от общ интерес, включени в петия списък на Съюза, до влизането в сила на
първия списък на Съюза на проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес, изготвен съгласно настоящия регламент.
3.
Независимо от параграф 2 от настоящия член, проектите, които са включени в петия списък на Съюза на проекти от
общ интерес, изготвен съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013, и за които документацията по заявлението е била приета за
разглеждане от компетентния орган, се ползват от правата и задълженията, произтичащи от глава III от настоящия
регламент, за период от четири години от влизането в сила на настоящия регламент.
Член 33
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Европейския парламент
Председател
R. METSOLA

За Съвета
Председател
B. LE MAIRE

(34) Делегиран регламент (ЕС) 2022/564 на Комисията от 19 ноември 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (ОВ L 109, 8.4.2022 г., стр. 14).

L 152/88

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.6.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ И ОБЛАСТИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

(посочени в член 1, параграф 1)
Настоящият регламент се прилага за следните приоритетни коридори и области на трансевропейската енергийна
инфраструктура:
1.

ПРИОРИТЕТНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ

1)

Електроенергийни междусистемни връзки север – юг в Западна Европа (NSI West Electricity — „МВСЮ Западен
електроенергиен регион“): междусистемни връзки между държавите членки от региона и със средиземноморския
район, включително Иберийския полуостров, по-специално за интегриране на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници, за укрепване на вътрешните електроенергийни инфраструктури, за да се засили пазарната
интеграция на региона и да се сложи край на изолацията на Ирландия, и за гарантиране на необходимото удължаване
до сушата на мрежите за енергия от възобновяеми източници, разположени в морето, и на укрепването на вътрешната
мрежа, необходимо за осигуряване на адекватна и надеждна преносна мрежа и за снабдяване на държавите членки без
излаз на море с електроенергия, произведена в морето.
Обхванати държави членки: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Австрия и Португалия.

2)

Електроенергийни междусистемни връзки север – юг в Централна, Източна и Югоизточна Европа („NSI East Electricity“
— „МВСЮ Източен електроенергиен регион“): междусистемни връзки и вътрешни електропроводи по направленията
север – юг и изток – запад за доизграждане на вътрешния пазар и интегриране на електропроизводството от
възобновяеми енергийни източници, за да се сложи край на изолацията на Кипър, и за гарантиране на необходимото
удължаване до сушата на мрежите за енергия от възобновяеми източници, разположени в морето, и на укрепването на
вътрешната мрежа, необходимо за осигуряване на адекватна и надеждна преносна мрежа и за снабдяване на държавите
членки без излаз на море с електроенергия, произведена в морето.
Обхванати държави членки: България, Чехия, Германия, Хърватия, Гърция, Кипър, Италия, Унгария, Австрия, Полша,
Румъния, Словения и Словакия.

3)

План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на електроенергетиката („BEMIP в областта на електроенер
гетиката“): междусистемни връзки и вътрешни електропроводи в района на Балтийско море, за да се насърчи пазарната
интеграция, като същевременно се интегрират по-големи дялове електроенергия от възобновяеми източници в региона.
Обхванати държави членки: Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция.

2.

ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ ЗА МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В МОРЕТО

4)

Мрежи, разположени в северните морета („NSOG“): развитие на електроенергийни мрежи в морето, развитие на
интегрирана електроенергийна мрежа – както и, ако е целесъобразно, на мрежа за пренос на водород – в морето, и
свързаните с нея междусистемни връзки в Северно море, Ирландско море, Келтско море, Ламанша и съседните води с
цел пренос на електроенергия или, ако е целесъобразно, на водород от инсталации на база възобновяеми енергийни
източници, разположени в морето, до центрове за потребление и акумулиране или с цел увеличаване на
трансграничния обмен на електроенергия от възобновяеми източници.
Обхванати държави членки: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Франция, Люксембург, Нидерландия и Швеция.

5)

План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на мрежите, разположени в морето („BEMIP в областта
на мрежите в морето“): развитие на електроенергийни мрежи в морето, развитие на интегрирана електроенергийна мрежа
– както и, ако е целесъобразно, на мрежа за пренос на водород – в морето и свързаните с нея междусистемни връзки в
Балтийско море и съседните води с цел пренос на електроенергия или, ако е целесъобразно, на водород от инсталации на
база възобновяеми енергийни източници, разположени в морето, до центрове за потребление и акумулиране или с цел
увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия от възобновяеми източници.
Обхванати държави членки: Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция.

6)

Мрежи, разположени в южни и западни морета (SW offshore): развитие на електроенергийни мрежи в морето, развитие
на интегрирана електроенергийна мрежа – както и, ако е целесъобразно, на мрежа за пренос на водород – в морето и
свързаните с нея междусистемни връзки в Средиземно море, включително в Кадиския залив, и съседните води с цел
пренос на електроенергия или, ако е целесъобразно, на водород от инсталации на база възобновяеми енергийни
източници, разположени в морето, до центрове за потребление и акумулиране или с цел увеличаване на
трансграничния обмен на електроенергия от възобновяеми източници.
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Обхванати държави членки: Гърция, Испания, Франция, Италия, Малта и Португалия.

7)

Мрежи, разположени в южни и източни морета (SE offshore): развитие на електроенергийни мрежи в морето, развитие
на интегрирана електроенергийна мрежа – както и, ако е целесъобразно, на мрежа за пренос на водород – в морето и
свързаните с нея междусистемни връзки в Средиземно море, Черно море и съседните води с цел пренос на
електроенергия или, ако е целесъобразно„ на водород от инсталации на база възобновяеми енергийни източници,
разположени в морето, до центрове за потребление и акумулиране или с цел увеличаване на трансграничния обмен на
електроенергия от възобновяеми източници.
Обхванати държави членки: България, Хърватия, Гърция, Италия, Кипър, Румъния и Словения.

8)

Мрежи, разположени в Атлантическия океан: развитие на електроенерегийни мрежи в морето, развитие на интегрирана
електроенергийна мрежа в морето и свързаните с нея междусистемни връзки във водите на Северния Атлантически
океан с цел пренос на електроенергия от инсталации на база възобновяеми енергийни източници, разположени в
морето, до центрове за потребление и акумулиране и с цел увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия.
Обхванати държави членки: Ирландия, Испания, Франция и Португалия.

3.

ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ ЗА ПРЕНОС НА ВОДОРОД И ЕЛЕКТРОЛИЗЬОРИ

9)

Междусистемни връзки за водород в Западна Европа („HI West“ — „МСВВ Запад“): инфраструктура за водород и
промяна на предназначението на газовата инфраструктура, създаващи условията за развитието на интегрирана опорна
мрежа за водород пряко или косвено (чрез междусистемна връзка с трета държава), която свързва държавите в региона,
отговаря на техните специфични нужди от инфраструктура за водород и способства за развитието на мрежа за
транспортиране на водород, обхващаща целия Съюз, и която, що се отнася до островите и островните системи, също
така намалява енергийната изолация, подкрепя иновативните и други решения, включващи най-малко две държави
членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и върху неговата цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и допринася
значително за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Електролизьори: подпомагане на внедряването на съоръжения за преобразуване на електроенергия в газ, чиято цел е да
се създадат предпоставки за намаляване на емисиите на парникови газове и да се допринесе за сигурната, ефикасна и
надеждна работа на системите и за интегрирането на интелигентни енергийни системи, и освен това, що се отнася до
островите и островните системи, подпомагане на иновативните и други решения, включващи най-малко две държави
членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и върху неговата цел за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и оказване на
значителен принос за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Обхванати държави членки: Белгия, Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Австрия и Португалия.

10) Междусистемни връзки за водород в Централна, Източна и Югоизточна Европа („HI East“ — „МСВВ Изток“):
инфраструктура за водород и промяна на предназначението на газовата инфраструктура, създаващи условията за
развитието на интегрирана опорна мрежа за водород пряко или косвено (чрез междусистемна връзка с трета държава),
която свързва държавите в региона, отговаря на техните специфични нужди от инфраструктура за водород и способства
за развитието на мрежа за транспортиране на водород, обхващаща целия Съюз, и която, що се отнася до островите и
островните системи, също така намалява енергийната изолация, подкрепя иновативните и други решения, включващи
най-малко две държави членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта
на енергетиката и климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и допринася
значително за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Електролизьори: подпомагане на внедряването на съоръжения за преобразуване на електроенергия в газ, чиято цел е да
се създадат предпоставки за намаляване на емисиите на парникови газове и да се допринесе за сигурната, ефикасна и
надеждна работа на системите и за интегрирането на интелигентни енергийни системи, и освен това, що се отнася до
островите и островните системи, подпомагане на иновативните и други решения, включващи най-малко две държави
членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и оказване на значителен принос за
устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Обхванати държави членки: България, Чехия, Германия, Гърция, Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Австрия, Полша,
Румъния, Словения и Словакия.
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11) План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на водорода („BEMIP в областта на водорода“):
инфраструктура за водород и промяна на предназначението на газовата инфраструктура, създаващи условията за
развитието на интегрирана опорна мрежа за водород пряко или косвено (чрез междусистемна връзка с трета държава),
която свързва държавите в региона, отговаря на техните специфични нужди от инфраструктура за водород и способства
за развитието на мрежа за транспортиране на водород, обхващаща целия Съюз, и която, що се отнася до островите и
островните системи, също така намалява енергийната изолация, подкрепя иновативните и други решения, включващи
най-малко две държави членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта
на енергетиката и климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и допринася
значително за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Електролизьори: подпомагане на внедряването на съоръжения за преобразуване на електроенергия в газ, чиято цел е да
се създадат предпоставки за намаляване на емисиите на парникови газове и да се допринесе за сигурната, ефикасна и
надеждна работа на системите и за интегрирането на интелигентни енергийни системи, и освен това, що се отнася до
островите и островните системи, подпомагане на иновативните и други решения, включващи най-малко две държави
членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и оказване на значителен принос за
устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Обхванати държави членки: Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция.
4.

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

12) Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи: възприемане на технологии за интелигентни електроенергийни
мрежи в целия Съюз с цел да се постигне ефективна интеграция на поведението и действията на всички ползватели,
свързани към електроенергийната мрежа, по-специално производството на големи количества електроенергия от
възобновяеми източници или от разпределени енергийни източници и реакцията на потреблението, съхраняването на
енергия, електрическите превозни средства и други източници на гъвкавост, както и (що се отнася до островите и
островните системи) намаляване на енергийната изолация, подпомагане на иновативните и други решения, включващи
най-малко две държави членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта
на енергетиката и климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и оказване на
значителен принос за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза.
Обхванати държави членки: всички.
13) Трансгранична мрежа за въглероден диоксид: развитие на инфраструктура за пренос на въглероден диоксид между
държавите членки и със съседни трети държави за улавяне и съхраняване на въглероден диоксид, уловен от
промишлени инсталации, с цел постоянно съхранение в геоложки формации, както и с цел оползотворяване на
въглеродния диоксид за синтетични горивни газове, което води до трайно неутрализиране на въглеродния диоксид.
Обхванати държави членки: всички.
14) Интелигентни газопреносни мрежи: възприемане на технологии за интелигентни газопреносни мрежи в целия Съюз с
цел да се постигне ефективна интеграция в газопреносната мрежа на множество източници на нисковъглеродни газове
и по-специално на газове от възобновяеми източници, да се подкрепи внедряването на иновативни и цифрови решения
за управление на мрежите и да се способства за интегрирането на интелигентния енергиен сектор и за реакцията на
потреблението, включително съответните физически подобрения, ако са необходими за функционирането на
оборудването и инсталациите с цел интегриране на нисковъглеродните газове и по-специално на газовете от
възобновяеми източници.
Обхванати държави членки: всички.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

КАТЕГОРИИ ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Категориите енергийна инфраструктура, които следва да се развиват с цел осъществяване на приоритетите за енергийната
инфраструктура, изброени в приложение I, са следните:
1) по отношение на електроенергията:
а) въздушни електропроводи за високо и свръхвисоко напрежение, които пресичат граница или са разположени на
територията на държава членка, в т.ч. в изключителната икономическа зона, ако са проектирани за напрежение 220
kV или по-високо, и подземни и подводни кабелни електропроводи, ако са проектирани за напрежение 150 kV или
по-високо. За държавите членки и малките изолирани системи, чиято преносна система като цяло e с по-ниско
напрежение, тези прагове на напрежението са равни на най-високото напрежение в съответните им
електроенергийни системи;
б) всяко оборудване или инсталация, попадащи в категорията енергийна инфраструктура по буква а) и позволяващи
пренос на електроенергия от възобновяеми източници от разположени в морето обекти за производство (енергийна
инфраструктура за електроенергия от възобновяеми източници в морето);
в) отделни или агрегирани съоръжения за акумулиране на енергия, използвани за постоянно или временно акумулиране
на енергия в наземна или подземна инфраструктура или в геоложки обекти, при условие че те са директно свързани
към електропроводи за високо напрежение и електроразпределителни линии, проектирани за напрежение 110 kV
или по-високо. За държавите членки и малките изолирани системи, чиято преносна система като цяло e с по-ниско
напрежение, тези прагове на напрежението са равни на най-високото напрежение в съответните им
електроенергийни системи;
г) всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за безопасната, сигурна и ефективна работа на
системите, посочени в букви а), б) и в), включително системите за защита, следене и управление за всички
напрежения и подстанции;
д) интелигентни електроенергийни мрежи: всякакво оборудване или инсталации, цифрови системи и компоненти,
интегриращи информационни и комуникационни технологии (ИКТ) посредством оперативни цифрови платформи,
системи за управление и сензорни технологии на равнището на преносните мрежи и на разпределителните мрежи за
средно и високо напрежение с цел изграждане на по-ефективни и интелигентни преносни и разпределителни мрежи,
увеличаване на преносната способност, за да се интегрират нови форми за производство, акумулиране и потребление
на енергия и да се улеснят нови бизнес модели и пазарни структури, включително инвестиции в острови и островни
системи с цел намаляване на енергийната изолация, подпомагане на иновативните и други решения, включващи наймалко две държави членки, със значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на
енергетиката и климата и върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и оказване на
значителен принос за устойчивостта на островната енергийна система и енергийната система на Съюза;
е) всякакво оборудване или инсталации, които попадат в категорията, посочена в буква а), и имат двойна
функционалност: междусистемна свързаност и система за свързване на мрежите в морето от обектите за производство
на енергия от възобновяеми източници, разположени в морето, до две или повече държави членки и трети държави,
участващи в проекти, включени в списъка на Съюза, включително удължаване до сушата на това оборудване до
първата подстанция от преносната система на сушата, както и всякакви съседни съоръжения или инсталации, които
са разположени в морето и имат основно значение за безопасната, сигурна и ефективна експлоатация, включително
системи за защита, следене и управление, и необходимите подстанции, ако те също гарантират оперативна
съвместимост, наред с другото, съвместимост на интерфейсите между различни технологии („мрежи за енергия от
възобновяеми източници, разположени в морето“).
2) по отношение на интелигентните газопреносни мрежи: всяко от следните съоръжения или инсталации, предназначени за
създаване на възможности и за улесняване на интегрирането в газопреносната мрежа на разнородни нисковъглеродни
газове, и по-специално газове от възобновяеми източници, включително биометан или водород: цифрови системи и
компоненти, интегриращи ИКТ, системи за управление и сензорни технологии с цел осигуряване на възможност за
интерактивно и интелигентно следене, измерване, контрол на качеството и управление на производството,
транспортирането, разпределението, съхраняването и потреблението на газ в газовата мрежа. Освен това тези проекти
могат също да включват съоръжения, които създават възможност за реверсивно подаване на газ от разпределителното
към преносното ниво, включително съответните физически модернизации, ако са необходими за функционирането на
оборудването и инсталациите за интегриране на нисковъглеродните газове, и по-специално на газове от възобновяеми
източници;
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3) по отношение на водорода:
а) тръбопроводи за транспортиране, основно под високо налягане, на водород, включително преоборудвана
инфраструктура за природен газ, които предоставят достъп на множество ползватели на мрежата въз основа на
прозрачни и недискриминиращи условия;
б) хранилища, свързани с посочените в буква а) тръбопроводи за транспортиране на водород под високо налягане;
в) съоръжения за приемане, съхранение и регазификация и понижаване на налягането на втечнен водород или на
водород, вграден в други химични вещества, с цел подаването на водорода в мрежата, ако е приложимо;
г) всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за безопасната, сигурна и ефективна работа на
водородната система или за осигуряване на възможност за реверсивно подаване на газ, включително компресорни
станции;
д) всяко оборудване или инсталация, позволяващи използването на водород или горива на базата на водород в
транспортния сектор в рамките на основната мрежа на TEN-T, определени в съответствие с глава III от Регламент (ЕС)
№ 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1).
Всеки от активите, изброени в букви а) —г), може да е създаден чрез ново строителство или чрез преобразуване на
съоръжения за природен газ в съоръжения за водород, или чрез комбинация от двете;
4) относно съоръженията за електролиза:
а) електролизьори, които:
i)

са с мощност от поне 50 MW, осигурена от един-единствен електролизьор или от набор от електролизьори, които
образуват единен, координиран проект;

ii) чието производство съответства на изискването за намаление на емисиите от парникови газове през целия жизнен
цикъл със 70 % спрямо емисиите на използваното за сравнение изкопаемо гориво, възлизащи на 94 g CO2eq/MJ,
както е установено в член 25, параграф 2 и в приложение V на Директива (ЕС) 2018/2001. Намаленията на
емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл се изчисляват по методиката, посочена в член 28,
параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/2001, или като вместо нея се използва стандарт ISO 14067 или ISO
14064-1. Емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл трябва да включват непреките емисии.
Количествено определеното намаление на емисиите на парникови за целия жизнен цикъл се проверява в
съответствие с член 30 от Директива (ЕС) 2018/2001, когато е приложимо, или от независима трета страна; и
iii) имат свързана с мрежата функция, особено с оглед на цялостната гъвкавост на системата и цялостната системна
ефективност на електроенергийните и водородните мрежи;
б) оборудване, свързано с електролизьорите, включително тръбопроводна връзка към мрежата;
5) по отношение на въглеродния диоксид:
а) специално предвидени за целта газопроводи, различни от тези на газопроводната мрежа за транспортиране от
находището, използвани за транспортиране на въглероден диоксид, получен от повече от един източник, с цел
постоянно геоложко съхраняване на въглероден диоксид в съответствие с Директива 2009/31/ЕО;
б) фиксирани съоръжения за втечняване, буферно съхранение и конвертори на въглероден диоксид с оглед на
по-нататъшното му транспортиране по тръбопроводи и в специални видове транспорт като кораби, баржи, камиони
и влакове;
в) без да се засяга забраната за съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации в държава членка,
повърхностните съоръжения и съоръженията за инжектиране, свързани с инфраструктурата в рамките на геоложка
формация, която се използва в съответствие с Директива 2009/31/ЕО за постоянно съхранение на въглероден
диоксид в геоложки формации, когато те не включват използването на въглероден диоксид за засилено извличане на
въглеводороди и са необходими, за да се даде възможност за трансграничен пренос и съхранение на въглероден
диоксид;
г) всякакво оборудване или инсталации, които са от основно значение за правилната, сигурна и ефективна работа на
въпросната система, включително системи за защита, следене и управление.

(1) Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието
на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ НА ПРОЕКТИ

1.

ПРАВИЛА ЗА ГРУПИ

1)

По отношение на енергийната инфраструктура, попадаща в компетентността на националните регулаторни органи,
всяка група се състои от представители на държавите членки, националните регулаторни органи, ОПС, както и
Комисията, Агенцията, ООРСЕС и ЕМОПС за електроенергия или ЕМОПС за газ.
За другите категории енергийна инфраструктура всяка група се състои от представители на Комисията и на държавите
членки и организаторите на проекти, имащи отношение към съответните приоритети, посочени в приложение I.

2)

В зависимост от броя на проектите, кандидатстващи за включване в списъка на Съюза, от недостатъците в регионалната
инфраструктура и от развитието на пазара групите и техните органи за вземане на решения могат да се разделят,
обединяват или да заседават в различни конфигурации, както е необходимо за обсъждането на въпроси, които са общи
за всички групи или се отнасят само до конкретни региони. Тези въпроси може да са свързани с междурегионалната
последователност или с броя предложени проекти, включени в проектите на регионалните списъци, за които
съществува опасност да станат неуправляеми.

3)

Всяка група организира своята работа в съответствие с регионалните усилия за сътрудничество съгласно член 12 от
Регламент (ЕО) № 715/2009, член 34 от Регламент (ЕС) 2019/943, член 7 от Директива 2009/73/ЕО и член 61 от
Директива (ЕС) 2019/944, както и други съществуващи структури за регионално сътрудничество.

4)

Както е целесъобразно с оглед на изпълнението на съответните приоритетни коридори и области на енергийната
инфраструктура, определени в приложение I, всяка група кани организаторите на проект, потенциално отговарящ на
изискванията за подбор като проект от общ интерес, както и представители на национални администрации, на
регулаторни органи, на гражданското общество и на ОПС от трети държави. Решението за поканване на представители
на трети държави се постига чрез консенсус.

5)

За приоритетните коридори на енергийната инфраструктура, посочени в раздел 2 от приложение I, всяка група кани, по
целесъобразност, представители на държавите членки без излаз на море, компетентните органи, националните
регулаторни органи и ОПС.

6)

Всяка група кани, по целесъобразност, организациите, представляващи съответните заинтересовани лица, в т.ч.
представители от трети страни, и ако бъде счетено за целесъобразно – самите заинтересовани лица, включително
производители, ОРС, доставчици, потребители, местното население и организации от Съюза за опазване на околната
среда, за да изразят конкретния си опит. Всяка група организира изслушвания или консултации, когато това е
необходимо за изпълнението на нейните задачи.

7)

По отношение на заседанията на групите, всяка група публикува на платформа, достъпна за заинтересованите лица,
своите вътрешни правила, актуален списък на организациите, членуващи в групата, редовно актуализирана
информация относно напредъка на дейностите, дневен ред на заседанията и протоколи от заседанията, ако са налични.
Разискванията на органите за вземане на решения на групите и класирането на проектите в съответствие с член 4,
параграф 5 са поверителни. Всички решения относно функционирането и работата на регионалните групи се постигат с
консенсус между държавите членки и Комисията.

8)

Комисията, Агенцията и групите се стремят към съгласуваност между групите. За тази цел Комисията и Агенцията
осигуряват, когато е целесъобразно, обмен на информация между съответните групи относно всички дейности,
представляващи междурегионален интерес.

9)

Участието на националните регулаторни органи и Агенцията в групите не застрашава изпълнението на техните цели и
задължения съгласно настоящия регламент или съгласно Регламент (ЕС) 2019/942, членове 40 и 41 от Директива
2009/73/ЕО и членове 58, 59 и 60 от Директива (ЕС) 2019/944.
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2.

ПРОЦЕС ЗА СЪСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СПИСЪЦИ

1)

Организатори на проекти, потенциално отговарящи на изискванията за включване в списъка на Съюза, за които целта е
да придобият такъв статут, подават заявление за избиране като проект, включен в списъка на Съюза, което заявление
съдържа:
а) оценка на техните проекти по отношение на приноса им за осъществяването на приоритетите, определени в
приложение I;
б) посочване на съответната категория проекти, определена в приложение II;
в) анализ на изпълнението на съответните критерии, определени в член 4;
г) за проекти, постигнали достатъчна степен на зрелост — изготвен конкретно за проекта анализ на разходите и
ползите, основаващ се на методиките, разработени от Агенцията съгласно член 11;
д) за проекти от взаимен интерес — писмата за подкрепа от правителствата на пряко засегнатите държави, с които те
изразяват подкрепата си за проекта, или други необвързващи споразумения;
е) всяка друга информация, имаща отношение към оценката на проекта.

2)

Всички получатели гарантират поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация.

3)

Предложените проекти от общ интерес за пренос и акумулиране на електроенергия, които попадат в категориите
енергийна инфраструктура, определени в точка 1, букви а), б), в), г) и е) от приложение II към настоящия регламент, са
част от последния наличен десетгодишен план за развитие на мрежата в областта на електроенергията в целия Съюз,
разработен от ЕМОПС за електроенергия съгласно член 30 от Регламент (ЕС) 2019/943. Предложените проекти за
пренос на електроенергия от общ интерес, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в точка 1,
букви б) и е) от приложение II към настоящия регламент, произтичат от и са в съответствие с развитието на
интегрирани мрежи, разположени в морето, и укрепването на мрежата, посочено в член 14, параграф 2 от настоящия
регламент.

4)

Считано от 1 януари 2024 г. предложените проекти от общ интерес за водород, които попадат в категориите енергийна
инфраструктура, определени в точка 3 от приложение II към настоящия регламент, са част от последния наличен
десетгодишен план за развитие на мрежата в областта на газа в цялата Общност, разработен от ЕМОПС за газ съгласно
член 8 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

5)

До 30 юни 2022 г. и след това за всеки десетгодишен план за развитие на мрежата в целия Съюз ЕМОПС за
електроенергия и ЕМОПС за газ издават актуализирани указания относно включването на проекти в съответния им
десетгодишен план за развитие на мрежата в целия Съюз, посочени в точки 3 и 4, за да гарантират равнопоставеност и
прозрачност на процеса. За всички проекти, включени в действащия към съответния момент списък на Съюза, в
указанията се определя опростен процес за включване в десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз,
като се вземат предвид документацията и данните, които вече са били представени в рамките на предишен процес за
включване в десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз, доколкото информацията в тях
продължава да е валидна.
ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ провеждат консултации с Комисията и с Агенцията относно проектите на
съответните им указания за включване на проекти в десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз и
вземат предвид препоръките, отправени от Комисията и от Агенцията, преди публикуването на окончателните указания.

6)

Предложените проекти за транспортиране и съхраняване на въглероден диоксид, които попадат в категорията
енергийна инфраструктура, определена в приложение II, точка 5, се представят като част от план, разработен от поне
две държави членки, за развитие на трансгранична инфраструктура за транспортиране и съхраняване на въглероден
диоксид, който план се представя на Комисията от заинтересованите държави членки или от организации, определени
от тези държави членки.

7)

ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ предоставят информация на групите относно начина, по който са
приложили указанията за оценка на включването в десетгодишните планове за развитие на мрежите в целия Съюз.
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8)

За проектите, които попадат в тяхната компетентност, националните регулаторни органи и ако е необходимо —
Агенцията, проверяват, когато е възможно в контекста на регионалното сътрудничество съгласно член 7 от Директива
2009/73/ЕО и член 61 от Директива (ЕС) 2019/944, последователното прилагане на критериите и на методиката за
анализ на разходите и ползите и оценяват трансграничното им значение. Те представят оценката си на групата.
Комисията гарантира, че критериите и методиките, посочени в член 4 и приложение IV от настоящия регламент, се
прилагат по хармонизиран начин, за да се гарантира съгласуваност между регионалните групи.

9)

За всички проекти, които не са обхванати от точка 8 от настоящото приложение, Комисията оценява прилагането на
критериите, определени в член 4 от настоящия регламент. Комисията взема също така предвид потенциала за
разширяване в бъдеще чрез включване на допълнителни държави членки. Комисията представя оценката си на групата.
За проекти, кандидатстващи за статут на проект от взаимен интерес, представителите на трети държави и регулаторните
органи се канят да представят оценката.

10) Всяка държава членка, за чиято територия даден 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
становището си, в което да определи ясно своя интерес.
11) Групата разглежда при поискване от страна на държава членка от групата, представените от държава членка в
съответствие с член 3, параграф 3 обосновани причини, поради които тя не одобрява проект, отнасящ се до нейната
територия.
12) Групата преценява дали е приложен принципът „енергийната ефективност на първо място“, що се отнася до
установяването на регионалните нужди от инфраструктура и по отношение на всеки от кандидатстващите проекти.
Групата разглежда по-специално възможностите за решения като управление на търсенето, решения за пазарни
договорености, прилагане на цифрови решения и саниране на сгради като приоритетни решения, когато те се считат за
по-ефективни от гледна точка на разходите в контекста на цялата система, отколкото изграждането на нова
инфраструктура за доставки.
13) Групата заседава, за да разгледа и класира предложените проекти въз основа на прозрачна оценка на проектите и като
използва критериите, посочени в член 4, като взема предвид оценката на регулаторните органи или оценката на
Комисията за проекти, които не попадат в компетентността на националните регулаторни органи.
14) Изготвените от групите проекти за регионални списъци, съдържащи предложените проекти, които попадат в
компетентността на националните регулаторни органи, както и всички становища съгласно точка 10 от настоящия
раздел, 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 срок от три месеца след датата на получаването
им. Агенцията представя становище относно проектите за регионални списъци, по-специално 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 22, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/942.
15) В срок от един месец след датата на получаване на становището на Агенцията органът за вземане на решения на всяка
група приема своя окончателен регионален списък на предложени проекти, при спазване на разпоредбите, установени
в член 3, параграф 3, като се основава на предложението на групите и взема предвид становището на Агенцията и
оценката на националните регулаторни органи, представена в съответствие с точка 8, или оценката на Комисията,
представена в съответствие с точка 9 — когато става дума за проекти, непопадащи в компетентността на националните
регулаторни органи, и препоръката от Комисията, целяща запазването на управляем общ брой проекти в списъка за
Съюза, особено по границите, във връзка с конкуриращи се или потенциално конкуриращи се проекти. Органите за
вземане на решения на групите представят окончателните регионални списъци на Комисията заедно със становищата,
посочени в точка 10.
16) Aко въз основа на проектите на регионални списъци и след като се вземе предвид становището на Агенцията общият
брой на проектите, предложени за включване в списъка на Съюза, превишава броя, който би могъл да бъде управляван
в дадена категория, Комисията съветва всяка една от заинтересованите групи да не включва в регионалния списък на
Съюза проекти, които са класирани с най-нисък приоритет в тази категория от съответната група в съответствие с
класацията, изготвена съгласно член 4, параграф 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРАВИЛА И ПОКАЗАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОЕКТИТЕ

1) Проект от общ интерес със значително трансгранично въздействие е проект на територията на държава членка и отговаря
на следните условия:
а) за пренос на електроенергия, ако проектът увеличава преносната способност на мрежата или разполагаемата
преносна способност за търговски потоци на границата на споменатата държава членка с една или няколко други
държави членки, като по този начин се увеличава трансграничната преносна способност на мрежата на границата на
споменатата държава членка с една или няколко други държави членки с най-малко 500 мегавата (MW) в сравнение
със ситуацията, при която проектът не е въведен в експлоатация, или проектът намалява енергийната изолация на
невзаимосвързани системи в една или повече държави членки и увеличава трансграничната преносна способност на
мрежата на границата между две държави членки с най-малко 200 MW;
б) за акумулиране на електроенергия, ако проектът осигурява поне 225 мегавата инсталирана мощност и има капацитет
за акумулиране, който позволява нетно годишно производство на електроенергия от 250 гигаватчаса годишно;
в) за интелигентни електроенергийни мрежи — ако проектът е разработен за оборудване и съоръжения за високо и
средно напрежение и ако в него участват или ОПС, ОПС и ОРС, или ОРС от поне две държави членки. Проектът
може да включва само ОРС, при условие че те са от поне две държави членки и че е осигурена оперативна
съвместимост. Проектът трябва да отговаря на поне два от следните критерии: той включва 50 000 ползватели,
производители, потребители или произвеждащи потребители на електроенергия, обхваща район с потребление от
най-малко 300 гигаватчаса годишно и поне 20 % от потреблението на електроенергия, свързано с проекта,
произхожда от променливи възобновяеми източници, или намалява енергийната изолация на невзаимосвързани
системи в една или повече държави членки. Не е необходимо проектът да включва обща физическа граница. За
проекти, свързани с малки изолирани системи съгласно определението в член 2, точка 42 от Директива (ЕС)
2019/944, включително острови, тези нива на напрежението са равни на най-високото напрежение в съответната
електроенергийна система;
г) за транспортиране на водород, ако проектът създава възможност за транспортиране на водород през границите на
обхванатите държави членки или увеличава съществуващата пропускателна способност за трансгранично
транспортиране на водород на границата между две държави членки с не по-малко от 10 % спрямо ситуацията
преди въвеждането на проекта в експлоатация, и ако е обосновано в достатъчна степен, че проектът е съществена
част от планирана трансгранична мрежа за водород и са представени достатъчно доказателства за съществуващи
планове и сътрудничество със съседни държави и оператори на мрежи, или — за проекти, които намаляват
енергийната изолация на невзаимосвързани системи в една или повече държави членки — проектът има за цел да
снабдява, пряко или непряко, най-малко две държави членки;
д) за съоръженията за съхранение или за приемане на водород, посочени в приложение II, точка 3, ако проектът е
насочен към осъществяването, пряко или непряко, на доставки за най-малко две държави членки;
е) за електролизьори — проектът осигурява инсталирана мощност от най-малко 50 MW, осигурявана от единединствен електролизьор или от набор от електролизьори, които образуват единен, координиран проект и носи
преки или косвени ползи за най-малко две държави членки, и по-специално по отношение на проекти на острови и
островни системи, подкрепя иновативни и други решения, включващи най-малко две държави членки, със
значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и
върху неговата цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и допринася значително за устойчивостта
на островната енергийна система и тази на Съюза;
ж) за интелигентни газопреносни мрежи, ако в проекта участват ОПС, ОПС и ОРС или ОРС от поне две държави членки.
ОРС могат да участват, но само с подкрепата на ОПС от поне две държави членки, които са тясно свързани с проекта
и осигуряват оперативна съвместимост;
з) по отношение на преноса на електроенергия от възобновяеми източници в морето проектът е предназначен за пренос
на електроенергия от разположени в морето производствени обекти с капацитет от най-малко 500 MW и дава
възможност за пренос на електроенергия към наземната мрежа на конкретна държава членка, като се увеличава
количеството електроенергия от възобновяеми източници, налично на вътрешния пазар. Проектът се разработва в
райони, в които използването на електроенергия от възобновяеми източници в морето е слабо и където този проект
ще окаже значително положително въздействие върху целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и върху целта му за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и ще допринесе значително за
устойчивостта на енергийната система и пазарната интеграция, като същевременно не възпрепятства
трансграничните мощности и потоци;
и) за проекти, свързани с въглероден диоксид, проектът се използва за транспортиране и когато е приложимо,
съхранение на антропогенен въглероден диоксид с произход от най-малко две държави членки.
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2) Проект от взаимен интерес със значително трансгранично въздействие е проект, който отговаря на следните условия:
а) за проекти от взаимен интерес, попадащи в категорията, определена в приложение II, точка 1, букви а) и е), проектът
увеличава преносната способност на мрежата или разполагаемата преносна способност за търговски потоци на
границата на тази държава членка с една или повече трети държави и носи значителни ползи на равнището на
Съюза, пряко или непряко (чрез междусистемна свързаност с трета държава), съгласно специфичните критерии,
изброени в член 4, параграф 3. Изчислението на ползите за държавите членки се извършва и публикува от ЕМОПС за
електроенергия в рамките на десетгодишен план за развитие на мрежата в целия Съюз;
б) за проекти от взаимен интерес, попадащи в категорията, определена в приложение II, точка 3, ако проектът за
водород увеличава пропускателната способност на границата на държава членка с една или няколко трети държави
и създава значителни ползи на равнището на Съюза, пряко или непряко (чрез междусистемна свързаност с трета
държава), съгласно специфичните критерии, изброени в член 4, параграф 3. Изчислението на ползите за държавите
членки се извършва и публикува от ЕМОПС за газ в рамките на десетгодишен план за развитие на мрежата в целия
Съюз;
в) за проекти от взаимен интерес, попадащи в категорията, определена в приложение II, точка 5, ако проектът може да
бъде използван за транспортиране и съхранение на антропогенни емисии на въглероден диоксид от най-малко две
държави членки и трета държава.

3) Във връзка с проекти, попадащи в категориите енергийна инфраструктура, определени в приложение II, точка 1, букви
(a), б), в), г) и е), критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) преносът на електроенергия от възобновяеми източници към големи центрове на потребление и съхранение се
измерва в съответствие с анализа, направен в последния наличен десетгодишен план за развитие на мрежата в
областта на електроенергията в целия Съюз, и по-специално:
i) за преноса на електроенергия, чрез оценяване на размера на мощностите за производство от възобновяеми
енергийни източници (по видове технологии, в MW), които се свързват към мрежата и чиято електроенергия ще
може да се пренася благодарение на проекта, в сравнение със сумарния размер на мощностите за производство от
възобновяеми енергийни източници в съответните държави членки през 2030 г. съгласно националните планове в
областта на енергетиката и климата, представени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС)
2018/1999;
ii) за съхранение на енергия, чрез сравняване на новия капацитет, осигурен с проекта, със сумарния съществуващ
капацитет за същата технология на съхранение в анализирания район, както е определен в приложение V;
б) пазарната интеграция, конкуренцията и гъвкавостта на системата се измерват в съответствие с анализа, направен в
последния наличен десетгодишен план за развитие на мрежата в областта на електроенергията в целия Съюз,
по-специално чрез:
i) при трансграничните проекти, включително проектите за повторно инвестиране — чрез изчисляване на
въздействието върху преносната способност на мрежата в двете посоки на пренасяне, измерено като мощност (в
MW), и на техния принос за постигане на целта за междусистемна свързаност от минимум 15 %, а при проекти
със значително трансгранично въздействие — на въздействието върху преносната способност на мрежата на
границите между съответните държави членки, между съответните държави членки и трети държави, или в
рамките на съответните държави членки, както и въздействието върху балансирането на потреблението и
енергоподаването и върху работата на мрежата в съответните държави членки;
ii) оценка на въздействието за анализирания район, определен в приложение V, по отношение на разходите за
производство и пренос за цялата енергийна система и по отношение на изменението и сближаването на
пазарните цени, предизвикано от проекта при различни сценарии на планиране, по-специално като се вземат
предвид промените, предизвикани в подреждането по краткосрочни пределни разходи на централите;
в) сигурността на доставките, оперативната съвместимост и надеждната работа на системата се оценяват в съответствие с
анализа, направен в последния наличен десетгодишен план за развитие на мрежата в областта на електроенергията в
целия Съюз, по-специално чрез оценка на въздействието на проекта върху прогнозното отпадане на товари в
анализирания район, определен в приложение V, изразявайки оценката като адекватност на мощностите за
производство и пренос 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.
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4) Във връзка с проекти, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в приложение II, точка 1, буква д),
критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) равнище на устойчивост, измерено чрез оценяване на степента, в която мрежите са способни да свързват и
транспортират енергия от различни видове възобновяеми източници;
б) сигурност на доставките, измерена посредством оценка на размера на загубите в разпределителните мрежи,
преносните мрежи или и двете, процента на използване (т.е. средното натоварване) на компонентите на
електроенергийната мрежа, разполагаемостта на мрежовите компоненти (във връзка с планови и извънпланови
ремонти) и нейното въздействие върху експлоатационните показатели на мрежата и върху продължителността и
честотата на прекъсванията, включително авариите, свързани с климатични фактори;
в) пазарна интеграция, измерена чрез оценка на иновативното внедряване в експлоатацията на системата, намаляването
на енергийната изолация и взаимосвързаността, както и степента на интегриране на други сектори и улесняване на
нови бизнес модели и пазарни структури;
г) сигурност на системата, гъвкавост и качество на доставките, измерени чрез оценяване на иновативния подход към
гъвкавостта на системите, киберсигурността, ефективното оперативно взаимодействие между нивата на ОПС и ОРС,
възможността за включване на мерки, отнасящи се до реакцията на потреблението, акумулирането и енергийната
ефективност, икономически ефективното ползване на цифрови инструменти и на информационни и
комуникационни технологии за целите на наблюдението и управлението, стабилността на електроенергийната
система и показателите за качество на напрежението.
5) Във връзка с проекти за водород, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в приложение II, точка
3, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) устойчивост, измерена въз основа на приноса на проекта за намаляване на емисиите на парникови газове в различни
приложения за крайно потребление в секторите с трудно намаляване на емисиите, като промишленост и транспорт;
възможности за гъвкавост и сезонно акумулиране, отнасящи се до производството на електроенергия от
възобновяеми източници; или за интегрирането на водород от възобновяеми източници и нисковъглероден водород,
за да се вземат предвид нуждите на пазара и да се насърчи използването на водород от възобновяеми източници;
б) пазарна интеграция и оперативна съвместимост, измерени чрез изчисляване на допълнителната стойност на проекта
за интеграцията на пазарните области и сближаването на цените и за общата гъвкавост на системата;
в) сигурност и гъвкавост на доставките, измерени чрез изчисляване на допълнителната стойност на проекта за
устойчивостта, разнообразието и гъвкавостта на доставките на водород;
г) конкуренция, измерена въз основа на оценка на приноса на проекта за диверсифициране на доставките, включително
за улесняване на достъпа до местни източници за доставка на водород.
6) Във връзка с проекти за интелигентни газопреносни мрежи, попадащи в категорията енергийна инфраструктура,
определена в приложение II, точка 2, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) равнище на устойчивост, измерено чрез оценяване на дела на газовете от възобновяеми източници и
нисковъглеродните газове, интегрирани в газопреносната мрежа, свързаните с тях намаления на емисиите на
парникови газове с оглед на общата декарбонизация на системата и достатъчно ефективното откриване на пропуски
(неплътности);
б) качество и сигурност на доставките, измерени чрез оценяване на съотношението между надеждно наличните газови
доставки и върховото потребление, дела на количествата от внос, заместени от местни газове от възобновяеми
източници и нисковъглеродни газове, експлоатационната стабилност на системата, продължителността и броя на
прекъсванията за един клиент;
в) даване на възможност за услуги за гъвкавост като реакция на потреблението и съхранение чрез улесняване на
интегрирането на интелигентния енергиен сектор чрез създаването на връзки с други носители на енергия и сектори,
измерено чрез оценяване на създадените възможности за икономии на разходи в свързани енергийни сектори и
системи, като системи за топлоснабдяване и електроснабдяване, транспорт и промишленост.
7) Във връзка с проектите за електролизьори, попадащи в категорията енергийна инфраструктура, определена в приложение
II, точка 4, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) устойчивост, измерена чрез оценяване на дела на водорода от възобновяеми източници или на нисковъглеродния
водород, по-специално от възобновяеми източници, отговарящ на критериите, определени в приложение II, точка 4,
буква а), подточка ii), интегриран в мрежата, или чрез оценка на степента на използване на синтетични горива с
такъв произход и съответните намаления на емисиите на парникови газове;
б) сигурност на доставките, измерена чрез оценяване на приноса на проекта към безопасната, стабилна и ефективна
работа на системата, включително чрез оценяване на избегнатите ограничения на производството на електроенергия
от възобновяеми източници;
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в) услуги за осигуряване на гъвкавост, като реакция на потреблението и съхранение чрез улесняване на интегрирането
на интелигентния енергиен сектор посредством създаването на връзки с други енергоносители и сектори, измерено
чрез оценяване на създадените възможности за икономии на разходи в свързани енергийни сектори и системи, като
мрежи за газ, водород, топлоснабдяване и електроснабдяване, в транспортния и промишления сектор.
8) По отношение на инфраструктурата за въглероден диоксид, попадаща в категориите енергийна инфраструктура,
определени в приложение II, точка 5, критериите, изброени в член 4, се оценяват, както следва:
а) устойчивост, измерена чрез оценка на общото очаквано намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен
цикъл на проекта и липсата на алтернативни технологични решения, например, но не само, енергийна ефективност,
електрификация, включваща възобновяеми източници, за постигане на същото равнище на намаление на емисиите на
парникови газове като количеството въглероден диоксид, което трябва да бъде уловено в свързани промишлени
инсталации на сравнима цена в рамките на сравним график, като се вземат предвид емисиите на парникови газове от
енергията, необходима за улавяне, транспортиране и съхранение на въглеродния диоксид, според случая, като се вземе
предвид инфраструктурата, включително, когато е приложимо, други потенциални бъдещи употреби;
б) устойчивост и сигурност, измерени чрез оценка на сигурността на инфраструктурата;
в) смекчаването на тежестта и риска за околната среда чрез трайното неутрализиране на въглеродния диоксид.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Методиките за анализ на разходите и ползите, разработени от ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ, следва да бъдат
последователни, като същевременно се отчитат секторните особености. Методиките за хармонизиран и прозрачен анализ на
разходите и ползите за цялата енергийна система за проектите, включени в списъка на Съюза, са еднакви за всички
категории инфраструктура, освен ако не са обосновани специфични различия. Те са насочени към разходите в по-широк
смисъл, включително външните фактори, с оглед на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на
целта му за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и спазват следните принципи:
1) Анализираният район за отделния проект обхваща всички държави членки и трети държави, на чиято територия е
разположен проектът, всички техни съседни държави членки и всички останали държави членки, в които проектът има
значително въздействие. За тази цел ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ си сътрудничат с всички имащи
отношение оператори на системи в съответните трети държави. При проекти, попадащи в категорията енергийна
инфраструктура, определена в точка 3 от приложение II, ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ си сътрудничат с
организатора на проекта, включително когато той не е оператор на системи.
2) Всеки анализ на разходите и ползите включва анализи на чувствителността по отношение на набора от входни данни,
включително разходите за производство и парникови газове, както и очакваното развитие на търсенето и предлагането,
включително по отношение на възобновяеми енергийните източници, и включително гъвкавостта на двете и наличието
на съхранение, датата за въвеждане в експлоатация на различни проекти в рамките на една и съща зона за анализ,
въздействието върху климата и други съответни параметри;
3) В тях се уточнява анализът, който трябва да бъде извършен въз основа на съответния многосекторен набор от данни, като
се определя въздействието със и без всеки един проект, и се включват съответните взаимозависимости с други проекти;
4) В тях се дават указания за разработването и използването на енергийните мрежи и моделирането на пазара, необходимо
за анализа на разходите и ползите. Моделирането позволява цялостна оценка на икономическите ползи, включително
върху пазарната интеграция, сигурността на доставките и конкуренцията, както и елиминирането на енергийната
изолация, на социалните, екологичните и климатичните въздействия, в това число междусекторните въздействия.
Методиката е напълно прозрачна и включва подробности относно причините, параметрите и начините на изчисляване
на всяка една от ползите и всеки един от разходите;
5) В тях са включени обяснения за това как е приложен принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място
по време на всички етапи от десетгодишните планове за развитие на мрежата в целия Съюз;
6) В тях се разяснява, че разработването и внедряването на енергия от възобновяеми източници няма да бъде
възпрепятствано от проекта;
7) Те гарантират определянето на държавите членки, за които проектът има положителен нетен резултат, бенефициерите,
държавите членки, за които проектът има отрицателни нетни резултати, и платците — които може да бъдат държави
членки, различни от тези, на чиято територия е изградена инфраструктурата;
8) В тях се вземат предвид най-малко капиталовите разходи, оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и
разходите за съответната система през техническия жизнен цикъл на проекта като цяло, например разходите за
извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, включително външните разходи. В методиките се дават
указания относно дисконтовите проценти, техническия жизнен цикъл и остатъчната стойност, които да се използват за
изчисляване на разходите и ползите. Освен това те включват задължителна методика за изчисляване на съотношението
ползи/разходи и нетната настояща стойност, както и диференциация на ползите в съответствие е равнището на
надеждност на методите за тяхната оценка. Вземат се предвид също така методите за изчисляване на въздействието на
проектите върху климата и околната среда, както и приносът към енергийните цели на Съюза, като например
навлизането на възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност и целите за междусистемна свързаност;
9) Те гарантират, че мерките за адаптиране към изменението на климата, предприети за всеки проект, подлежат на оценка и
отразяват разходите за емисиите на парникови газове и че оценката е надеждна и съгласувана с други политики на Съюза,
за да се позволи сравнение с други решения, които не изискват нови инфраструктури.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ

1) В наръчника на процедурите, посочен в член 9, параграф 1, се съдържа поне:
а) изброяване на нормативните актове, на които се основават решенията и становищата за различните типове съответни
проекти от общ интерес, включително правото в областта на околната среда;
б) списък на съответните решения и становища, които трябва да бъдат получени;
в) имената и координатите на компетентния орган, на други съответни органи и на основните заинтересовани страни;
г) алгоритъма на работа, включващ кратко описание на всеки етап от процеса, в т.ч. ориентировъчен график и кратък
преглед на процеса на вземане на решение за различните типове съответни проекти от общ интерес;
д) информация за обхвата, структурата и степента на подробност на документите, които се представят със заявлението
за решения, включително контролен списък;
е) етапите и средствата за участието на широката общественост в процеса;
ж) начините, по които компетентният орган, други съответни органи и организаторът на проекта следва да докажат, че
становищата, изразени в обществената консултация, са взети предвид, например като посочат измененията,
направени в местоположението и структурата на проекта, или като посочат причините, поради които съответните
становища не са взети предвид;
з) доколкото е възможно, преводи на съдържанието на наръчника на всички езици на съседните държави членки,
изготвени съгласувано със съответните съседни държави членки.
2) В подробния график, посочен в член 10, параграф 6, 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) Без да се нарушават изискванията за обществени консултации съгласно правото в областта на околната среда, 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 лица, имащи отношение към даден проект от общ интерес, включително съответните национални,
регионални и местни органи, собствениците на терена и гражданите, живеещи в околностите на проекта, широката
общественост и нейните сдружения, организации и групи, се информират подробно и с тях се правят допитвания на
ранен етап, по приобщаващ начин, когато изразените от обществеността 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 за обществени консултации във връзка с проекти от общ интерес се
групират, когато това е възможно, включително обществените консултации, изисквани съгласно националното
законодателство. Всяка обществена консултация 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 една обществена консултация; една обществена консултация обаче може да се проведе на повече от
едно географско място. Тематичните въпроси, повдигани при обществената консултация, се посочват ясно в
уведомлението за тази консултация;
в) становища и възражения са допустими само от началото на обществената консултация до изтичането на крайния
срок;
г) организаторите на проекти гарантират, че консултациите се провеждат през период, който позволява открито и
приобщаващо обществено участие.
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4) Концепцията за общественото участие включва като минимум информация за:
а) запитаните заинтересовани лица;
б) предвидените мерки, включително предложените места и дати на специалните срещи;
в) план-графика;
г) човешките ресурси, предвидени за различните задачи.
5) Във връзка с провеждането на публичното допитване, което следва да бъде извършено преди подаването на
документацията по заявката, съответните страни трябва поне:
а) да публикуват в електронен и, когато е целесъобразно, в печатен формат информационна брошура от не повече от 15
страници, в която се прави ясен и сбит преглед на описанието, целта и предварителния график на етапите от
разработването на проекта, на националния план за развитие на мрежата, на разгледаните алтернативни трасета, на
видовете и характеристиките на възможното въздействие, включително когато то има презграничен или
трансграничен характер, и възможните мерки за неговото смекчаване, като тази информационна брошура трябва да
бъде публикувана преди началото на консултацията и в нея трябва да се посочват адресите на уебсайта на проекта от
общ интерес, посочен в член 9, параграф 7, на платформата за прозрачност, посочена в член 23, и наръчника за
процедурите, посочен в точка 1 от настоящото приложение;
б) да публикуват информацията за консултацията на уебсайта на проекта от общ интерес, посочен в член 9, параграф 7,
на информационните табла в помещенията на местните администрации и в най-малко едно или, ако е приложимо,
две местни средства за масово осведомяване;
в) да поканят писмено или по електронен път съответните заинтересовани лица, сдружения, организации и групи на
специални срещи, на които се обсъждат въпроси, будещи загриженост.
6) На уебсайта на проекта, посочен в член 9, параграф 7, се публикува поне следната информация:
а) датата на последното актуализиране на уебсайта на проекта;
б) преводи на неговото съдържание на всички езици на държавите членки, които имат отношение към проекта или
върху които проектът оказва значително трансгранично въздействие в съответствие с точка 1 от приложение IV;
в) информационната брошура, посочена в точка 5, актуализирана с най-новите данни относно проекта;
г) редовно актуализирано нетехническо обобщение, отразяващо текущото състояние на проекта, включително
географска информация, с ясно посочване, в случай на актуализации, на измененията спрямо предишните версии;
д) планът за изпълнение съгласно член 5, параграф 1, актуализиран с най-новите данни за проекта;
е) финансовите средства, предвидени и предоставени от Съюза за проекта;
ж) 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;
з) координати за контакт, на които може да бъде получена допълнителна информация или документи;
и) координати за контакт за предаване на становища и възражения по време на обществените консултации.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2022 година
относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки,
приложими за украинските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския
съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и
Украйна, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),
като имат предвид, че:
(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (2) (наричано по-нататък „споразумението за
асоцииране“) представлява основата, върху която се градят отношенията между Съюза и Украйна. В съответствие с
Решение 2014/668/ЕС на Съвета (3), дял IV от споразумението за асоцииране, който се отнася до търговията и
свързаните с търговията въпроси, започна да се прилага временно от 1 януари 2016 г. и влезе в сила на 1 септември
2017 г. след ратифицирането му от всички държави членки.

(2)

Споразумението за асоцииране изразява желанието на страните по споразумението за асоцииране (наричани
по-нататък „страните“) да укрепят и разширят отношенията си по един амбициозен и новаторски начин, а също така
да улеснят и постигнат постепенна икономическа интеграция в съответствие с правата и задълженията, произтичащи
от членството на страните в Световната търговска организация.

(3)

В член 2 от споразумението за асоцииране се предвижда, наред с другото, зачитането на демократичните принципи,
правата на човека и основните свободи, както и насърчаването на зачитането на принципите на суверенитет и
териториална цялост, ненарушимост на границите и независимост като основни елементи на споразумението за
асоцииране.

(4)

В член 25 от споразумението за асоцииране се предвижда постепенното установяване на зона за свободна търговия
между страните в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (наричано
по-нататък „ГАТТ от 1994 г.“). За тази цел в член 29 от споразумението за асоцииране се предвижда постепенното
премахване на митата в съответствие с включените в него графици и се предвижда възможността за ускоряване и
разширяване на обхвата на това премахване. В член 48 от споразумението за асоцииране се посочва, че преди
прилагането на антидъмпингови мерки между страните се взема предвид общественият интерес.

(5)

Непредизвиканата и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна, започнала на 24 февруари 2022 г., оказа
тежко отрицателно въздействие върху възможността на Украйна да търгува с останалата част от света както поради
разрушаването на производствения капацитет, така и поради невъзможността да се използва значителна част от
транспортните средства вследствие на затварянето на достъпа до Черно море. При тези извънредни обстоятелства и за

(1) Позиция на Европейския парламент от 19 май 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 май
2022 г.
(2) ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.
(3) Решение 2014/668/ЕС на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една
страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети
държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на
свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1).
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да се смекчат отрицателните икономически последици от военната агресия на Русия срещу Украйна, е необходимо да
се ускори развитието на по-тесни икономически отношения между Съюза и Украйна, за да се предостави бърза
подкрепа на украинските органи и население. Поради това е необходимо и целесъобразно да се стимулират
търговските потоци и да се предоставят отстъпки под формата на мерки за либерализиране на търговията за всички
продукти в съответствие с ускореното премахване на митата върху търговията между Съюза и Украйна.
(6)

В съответствие с член 21, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът следи за съгласуваността между
различните области на външната си дейност. Съгласно член 207, параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) общата търговска политика следва да се провежда съгласно принципите и целите на
външната дейност на Съюза.

(7)

Мерките за либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент, следва да бъдат под формата на: i)
пълно премахване на вносните мита (наричани по-нататък „преференциални мита“) върху вноса на промишлени
продукти от Украйна; ii) спиране на прилагането на механизма на „входните цени“ по отношение на плодовете и
зеленчуците; iii) спиране на прилагането на тарифните квоти и пълно премахване на вносните мита; iv) чрез
дерогация от член 14, параграф 1, алинея 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (4),
антидъмпинговите мита върху вноса с произход от Украйна, осъществен по време на прилагането на настоящия
регламент, следва да не се събират в нито един момент, включително след изтичането на срока на действие на
настоящия регламент; и v) спиране на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на
Съвета (5). Чрез тези мерки Съюзът на практика временно ще предостави подходяща икономическа и финансова
подкрепа на Украйна и на засегнатите стопански субекти.

(8)

С цел предотвратяването на измами прилагането на преференциалния режим, установен с настоящия регламент,
следва да е обусловено от спазването от страна на Украйна на всички съответни условия, с които е обвързано
получаването на ползи съгласно споразумението за асоцииране, включително правилата за произход на съответните
продукти и свързаните с тях процедури, и с участието на Украйна в тясното административно сътрудничество със
Съюза, предвидено в споразумението за асоцииране.

(9)

Украйна следва да се въздържа от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект, както и на нови
количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, или от повишаване на съществуващите нива на мита или
такси, или от въвеждане на други ограничения върху търговията със Съюза, освен ако това е явно оправдано в
контекста на войната. При неспазване от страна на Украйна на някое от тези условия на Комисията следва да бъде
предоставено правомощието да спре изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, установен в
настоящия регламент.

(10)

В член 2 от споразумението за асоцииране се предвижда, наред с другото, че зачитането на демократичните
принципи, правата на човека и основните свободи, както и предотвратяването на разпространението на оръжията за
масово унищожаване и свързаните с тях материали и техните средства за доставка представляват съществени
елементи от споразумението за асоцииране. Освен това в член 3 от споразумението за асоцииране са заложени
принципите на върховенството на закона, борбата с корупцията, борбата с различните форми на транснационална
организирана престъпност и борбата срещу тероризма, насърчаването на устойчиво развитие и ефективно
многостранно сътрудничество, които са от основно значение за укрепването на отношенията между страните.
Целесъобразно да се предвиди възможността за спиране на прилагането на преференциалния режим, установен с
настоящия регламент, при неспазване от страна на Украйна на общите принципи на споразумението за асоцииране,
както е предвидено в други споразумения за асоцииране, сключени от Съюза.

(11)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни правомощия за спиране на прилагането на преференциалния режим и за въвеждане на
коригиращи мерки, посочени в членове 3 и 4 от настоящия регламент, когато производителите от Съюза на подобни
или пряко конкурентни продукти са или могат да бъдат сериозно засегнати от вноса по настоящия регламент. Тези
правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и
на Съвета (6).

(4) Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не
са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).
(5) Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос (ОВ L 83,
27.3.2015 г., стр. 16).
(6) 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 изпълнителните правомощия
от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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(12)

Необходимо е да се предвиди възможност — след провеждане на разследване от страна на Комисията —за повторно
въвеждане на митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране за вноса на които и да е продукти,
попадащи в обхвата на настоящия регламент, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на
производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти.

(13)

В годишния доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия,
която е неразделна част от споразумението за асоцииране, следва да се включи подробна оценка на прилагането на
мерките за либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент.

(14)

Поради неотложния характер на въпроса, свързан със ситуацията, предизвикана от военната агресия на Русия срещу
Украйна, е уместно да се прибегне до изключението от срока от осем седмици, предвидено в член 4 от Протокол № 1
относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към ДФЕС и към Договора за
създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(15)

В контекста на извънредното положение в Украйна настоящият регламент следва да съдържа подходяща преходна
разпоредба и да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Мерки за либерализиране на търговията
1.

Въвежда се следният преференциален режим:

а) преференциалните мита при внос в Съюза на някои промишлени продукти с произход от Украйна, за които се прилага
постепенно премахване на митата в рамките на седемгодишен срок в съответствие с приложение I-A към споразумението
за асоцииране, се определят на нула;
б) прилагането на механизма на „входните цени“ се спира за продуктите, за които той се прилага съгласно посоченото в
приложение I-A към споразумението за асоцииране. За вноса на тези продукти не се прилагат мита;
в) прилагането на всички тарифни квоти, установени съгласно приложение I-A към споразумението за асоцииране, се спира,
а продуктите, обхванати от тези квоти, се допускат за внос от Украйна в Съюза без никакви мита.
2.
Чрез дерогация от член 14, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, антидъмпинговите мита върху
вноса с произход от Украйна, осъществен по време на прилагането на настоящия регламент, не се събират в нито един
момент, включително след изтичането на срока на действие на настоящия регламент.
3.

Прилагането на Регламент (ЕС) 2015/478 се спира по отношение на вноса с произход от Украйна.

Член 2
Условия за правото за прилагане на преференциалния режим
Преференциалният режим, предвиден в член 1, параграф 1, букви а), б) и в), се прилага при следните условия:
а) спазване на правилата за произход на продуктите и свързаните с тях процедури, предвидени в споразумението за
асоцииране;
б) въздържане от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект, както и на нови количествени
ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, от повишаване на съществуващите нива на
мита или такси, или от въвеждане на други ограничения, включително дискриминационни вътрешни административни
мерки, освен ако това е явно оправдано в контекста на войната; и
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в) зачитане от страна на Украйна на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на
принципа на върховенството на закона, както и постоянни и непрекъснати усилия за борба с корупцията и незаконните
дейности, предвидени в членове 2, 3 и 22 от споразумението за асоцииране.

Член 3
Спиране
1.
Ако Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване от страна на Украйна на условията,
определени в член 2, тя може чрез акт за изпълнение да спре изцяло или частично прилагането на преференциалния режим,
предвиден в член 1, параграф 1, букви а), б) и в). Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по
разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.
2.
Ако държава членка поиска от Комисията да спре прилагането на някой от преференциалните режими въз основа на
неспазването от страна на Украйна на условията, посочени в член 2, буква б), в срок от четири месеца от искането
Комисията представя мотивирано становище относно основателността на твърдението за неспазване от страна на Украйна.
Ако заключението на Комисията е, че твърдението е обосновано, тя започва процедурата, посочена в параграф 1 от
настоящия член.

Член 4
Защитна клауза
1.
Когато продукт с произход от Украйна се внася при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни
затруднения на производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, митата, приложими съгласно
споразумението за асоцииране върху вноса на този продукт, могат да бъдат въведени отново във всеки един момент.
2.
Комисията следи отблизо въздействието на настоящия регламент, включително по отношение на цените на пазара на
Съюза, като взема предвид информацията за износа, вноса и производството на Съюза на продуктите, предмет на мерките за
либерализиране на търговията, установени с настоящия регламент.
3.

В рамките на разумен срок Комисията взема решение да започне разследване:

а) по искане на държава членка;
б) по искане на юридическо лице или сдружение без правосубектност, действащо от името на промишлеността на Съюза, т.
е. на всички или голяма част от производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти; или
в) по собствена инициатива, ако за Комисията е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства за сериозните
затруднения на производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, посочени в параграф 1.
За целите на настоящия параграф „голяма част“ означава производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни
продукти, чието съвкупно производство представлява повече от 50 % от общото производство на Съюза на подобни или
пряко конкурентни продукти, произведени от тази част от промишлеността на Съюза, която е изразила подкрепа или се е
противопоставила на искането и чийто дял от общото производство на подобни или пряко конкурентни продукти,
произведени от промишлеността на Съюза, е не по-малък от 25 %.
4.
Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, с
което се обявява началото на разследването. В известието се помества резюме на получената информация и се посочва, че
всяка относима информация следва да се изпраща на Комисията. В него се определя срокът, в който заинтересованите
страни могат да представят писмено становищата си. Този срок не може да надвишава четири месеца от датата на
публикуване на известието.
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5.
Комисията издирва цялата информация, която счита за необходима, като може да проверява получените данни чрез
справка с Украйна или с всеки друг относим източник. Тя може да получава съдействие от служители от държавите членки,
на чиято територия може да се извърши проверка, ако съответната държава членка поиска такова съдействие от тези
служители.
6.
Когато проверява дали са налице сериозни затруднения за производителите от Съюза на подобни или пряко
конкурентни продукти, посочени в параграф 1, Комисията следва да вземе предвид, наред с другото, следните фактори по
отношение на производителите от Съюза, когато съответната информация е налична:
— пазарен дял,
— производство,
— запаси,
— производствен капацитет,
— използване на капацитета,
— заетост,
— внос,
— цени.
7.
Разследването приключва в рамките на шест месеца от публикуване на известието, посочено в параграф 4 от настоящия
член. При изключителни обстоятелства Комисията може да удължи този срок чрез акт за изпълнение в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.
8.
В срок от три месеца след приключване на разследването Комисията решава дали да въведе отново митата, приложими
съгласно споразумението за асоцииране, чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане,
посочена в член 5, параграф 2 от настоящия регламент. Този акт за изпълнение влиза в сила в рамките на един месец след
публикуването му.
Митата, приложими съгласно споразумението за асоцииране, могат да бъдат въведени отново, докато това е необходимо, за
да се противодейства на влошаването на икономическото или финансовото положение на производителите от Съюза, или
докато продължава да съществува заплахата от такова влошаване. Когато окончателно установените факти сочат, че не са
изпълнени условията, определени в параграф 1 от настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение за прекратяване на
разследването и процедурата. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в
член 5, параграф 2 от настоящия регламент.
9.
Когато вследствие на изключителни обстоятелства, изискващи незабавни действия, провеждането на разследването не е
възможно, Комисията може, след като уведоми Комитета по Митническия кодекс, посочен в член 5, параграф 1, да
предприеме всички необходими превантивни мерки.

Член 5
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 285 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на
Европейския парламент и на Съвета (7). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(7) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза
(ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
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Член 6
Оценка на прилагането на мерките за либерализиране на търговията
В годишния доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия се включва
подробна оценка на прилагането на мерките за либерализиране на търговията, предвидени в настоящия регламент, и
доколкото е целесъобразно — оценка на социалното въздействие на тези мерки в Украйна и в Съюза. На уебсайта на
Комисията се предоставя информация за вноса на продукти съгласно член 1, параграф 1, буква в).
Член 7
Преходна разпоредба
Преференциалният режим по член 1, параграф 1, букви а), б) и в) се прилага за продукти, които към 4 юни 2022 г. се
намират в режим на транзит от Украйна към Съюза или са под митнически контрол в Съюза, при условие че бъде подадено
искане за това до отговорните митнически органи на Съюза в срок от шест месеца, считано от тази дата.
Член 8
Влизане в сила и прилагане
1.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.

Настоящият регламент се прилага до 5 юни 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Европейския парламент
Председател
R. METSOLA

За Съвета
Председател
B. LE MAIRE
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/871 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 май 2022 година
за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на срока на неговото прилагане, както
и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Боливия, напосеви за
производство на семена от зърнени култури и посеви за производство на семената от маслодайни и
влакнодайни култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури и на
семената от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Боливия
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

В Решение 2003/17/ЕО на Съвета (3) се предвижда, че при определени условия полските инспекции на определени
посеви за производство на семена, извършвани в третите държави, изброени в приложение I към същото решение, се
считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани в съответствие с правото на Съюза. В него се предвижда
също така, че при определени условия семената от определени видове, произведени в тези трети държави, се считат за
еквивалентни на семената, произведени в съответствие с правото на Съюза.

(2)

Еквивалентността е призната за тези трети държави, като се разчита на многостранната рамка за международна
търговия със семена, а именно на схемите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за
сертифициране на сортове семена, придвижвани в контекста на международната търговия, и на методите на
Международната асоциация за изпитване на семена (ISTA) или, когато е приложимо, на правилата на Асоциацията
на официалните анализатори на семена (AOSA), които са еквивалентни на методите на ISTA. Преди да признае
еквивалентност за първи път, Комисията проведе също така законодателни оценки и одити в някои от тези трети
държави, с цел да провери дали те отговарят на изискванията съгласно законодателството на Съюза. Годишното
изпитване и докладване в рамките на ОИСР, периодичното извършване на повторни одити на лабораториите за
акредитация по ISTA, както и официалните инспекции в контекста на правото на Съюза, показват, че полските
инспекции, извършвани в тези трети държави, продължават да предоставят същите гаранции като полските
инспекции, извършвани от държавите членки, и че семената, произведени и сертифицирани в тези трети държави,
продължават да имат същите гаранции като семената, произведени и сертифицирани в държавите членки. Поради
това посочените полски инспекции и семена следва да продължат да се считат за еквивалентни на полските
инспекции и на семената на Съюза.

(3)

През 2016 г. Боливия подаде до Комисията искане за признаване на еквивалентност на нейната система за полски
инспекции на посевите за производство на семена и на семената от Sorghum spp. (сорго), Zea mays (царевица) и
Helianthus annuus (слънчоглед), произведени и сертифицирани в Боливия.

(1) Становище от 23 март 2022 г. (все още непубликувано в Официален вестник)
(2) Позиция на Европейския парламент от 5 април 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 май
2022 г.
(3) Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на
семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).
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(4)

Комисията направи оценка на съответното законодателство на Боливия и през 2018 г. проведе одит на системата за
официален контрол на производството на семена и сертифицирането на семена от сорго, царевица и слънчоглед в
Боливия, както и на тяхната еквивалентност с изискванията на Съюза,като публикува констатациите от одита си в
доклад, озаглавен „Заключителен доклад от одит, проведен в Многонационална държава Боливия от 14 март 2018 г.
до 22 март 2018 г. с цел оценка на системата за официален контрол и сертифициране на семената и тяхната
еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“.

(5)

Одитът показа, че в Боливия съществува добре организирана система за производство и сертифициране на семена.
Комисията установи някои недостатъци и отправи препоръки към Боливия. Тъй като до 30 ноември 2018 г. Боливия
е отстранила тези недостатъци, тя отговаря на условията, определени в приложение II към Решение 2003/17/ЕО, и на
съответните изисквания, установени в директиви 66/402/ЕИО (4) и 2002/57/ЕО (5) на Съвета.

(6)

Поради това е целесъобразно да се признае еквивалентността на полските инспекции, извършвани по отношение на
посевите за производство на семена от сорго, царевица и слънчоглед в Боливия, както и по отношение на семената от
сорго, царевица и слънчоглед, произведени в Боливия и официално сертифицирани от нейните органи.

(7)

Тъй като срокът на действие на Решение 2003/17/ЕО изтича на 31 декември 2022 г., срокът, за който е призната
еквивалентност съгласно посоченото решение, следва да бъде удължен, за да се избегне рискът от прекъсване на
вноса на семена в Съюза. Като се има предвид, че производството на семена, сертифицирани в съответствие с правото
на Съюза, изисква допълнителнa инвестиция и време, е целесъобразно този срок да бъде удължен със седем години.

(8)

Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения на Решение 2003/17/ЕО
Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:
1) В член 6 датата „31 декември 2022 г.“ се заменя с датата „31 декември 2029 г.“;
2) Таблицата в приложение I се изменя, както следва:
а) между редовете „AU“ и „BR“ се вмъква следният ред:
„BO

Ministry of Rural Development and Land
Bolivia

66/402/ЕИО – само по отношение на Zea mays и
Sorghum spp.;

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno № 1471,
LA PAZ

2002/57/ЕО – само по отношение на Helianthus
annuus“;

б) в бележка под линия 1 между „AU — Australia“ и „BR — Brazil“ се вмъкват следните думи:
„BO – Боливия“

Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(4) Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (OB 125, 11.7.1966 г.,
стр. 2309).
(5) Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193,
20.7.2002 г., стр. 74).
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Член 3
Адресати
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Европейския парламент
Председател
R. METSOLA

За Съвета
Председател
B. LE MAIRE
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II
(Незаконодателни актове)

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република
Кабо Верде за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за
улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо
Верде и на Европейския съюз
Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението между Европейския
съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република
Кабо Верде и на Европейския съюз ще влезе в сила на 1 юли 2022 г., след като процедурата, предвидена в член 2, параграф
2 на споразумението, приключи на 3 май 2022 г.

3.6.2022 г.
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/872 НА КОМИСИЯТА
от 1 юни 2022 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 по отношение на промените в образеца
на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и образеца на програми за
сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“, що се отнася до действията по
линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и
по-специално член 96, параграф 9 от него,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (2),, и по-специално член 8, параграф 11 от него,
след консултации с Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията (3) се определят образецът на оперативни програми по цел
„Инвестиции за растеж и работни места“ и образецът на програми за сътрудничество по цел „Европейско
териториално сътрудничество“.

(2)

Поради въведеното с Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета (4) изключително удължаване
на възможността за временно прилагане на ставка на съфинансиране от 100 % и за разходите, декларирани в
заявленията за плащане през счетоводната година, започваща на 1 юли 2021 г. и завършваща на 30 юни 2022 г., за
една или повече приоритетни оси в програма, подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Европейския социален фонд (ЕСФ) или Кохезионния фонд в съответствие с член 25а, параграф 1а от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, образецът на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в приложение I
към Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 и образецът на програми за сътрудничество по цел „Европейско
териториално сътрудничество“ в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 следва да бъдат
съответно изменени.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца на
оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско
териториално сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (ОВ L 87, 22.3.2014 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и
(ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) (ОВ L 109, 8.4.2022 г., стр. 1).
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(3)

С Регламент (ЕС) 2022/562 също така се въвежда възможността операциите, насочени към миграционните
предизвикателства в резултат на военната агресия от страна на Русия, да бъдат финансирани от ЕФРР или ЕСФ въз
основа на правилата, приложими за другия фонд в съответствие с член 98, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, когато тези операции са част от специална приоритетна ос. Поради това тази нова възможност следва
да бъде отразена в образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, определен в
приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014. По-специално изборът на фонда за подкрепа на такива
операции, допринасящи за инвестиционните приоритети на другия фонд, следва да бъде ясен, независимо от това
дали специалната приоритетна ос е свързана с ЕФРР, ЕСФ или и с двата.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С оглед на незабавното прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня
след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 се заменя с текста на приложение I към настоящия
регламент.
2.

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 се заменя с приложение II към настоящия регламент.
Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“
CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" “SME”> (1)

Наименование

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"“SME >

Версия

<0.3 type="N" input="G"“SME >

Първа година

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Последна година

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Допустими от

<0.6 type="D" input="G"“SME >

Допустими до

<0.7 type="D" input="G"“SME >

Номер на решението на ЕК

<0.8 type="S" input="G"“SME >

Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G"“SME >

Номер на решението за изменение на
държавата членка

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Дата на решението за изменение на държавата
членка

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Дата на влизане в сила на решението за
изменение на държавата членка

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Региони по NUTS в рамките на оперативната
програма

<0.12 type="S" input="S“SME >

(1) Легенда за характеристиките на полетата:
вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър
решение: N = не е част от решението на Комисията за одобрение на оперативната програма
входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата
„maxlength“= Максимален брой символи, включително интервали.
СП – Y = Елементът може да бъде обхванат единствено от споразумението за партньорство
ТП – NA = не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за техническа помощ
ИМЗ – NA = не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за инициативата за младежка заетост
МСП = прилага се също и за програмите за съвместни финансови инструменти за секюритизация за МСП, които се изпълняват от ЕИБ.
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РАЗДЕЛ 1

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И
ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ (1)

(Позоваване: член 27, параграф 1 и член 96, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета, а за оперативните програми, предназначени за тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и
подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ — член 92б, параграфи 9 и 10) (2)
1.1.

Стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на стратегията на Съюза за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и
териториално сближаване

1.1.1.

Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване (3).
<1.1.1 type="S" maxlength="70 000" input="M">

За добавянето на нови приоритетни оси към съществуваща оперативна програма, за да се разпределят
допълнителните ресурси за тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста
на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“, описанието на очакваното въздействие върху преодоляването на последиците от
кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовката за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката трябва да бъде представено в специално текстово поле, както
е посочено по-долу.
За нова оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от
кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, трябва да бъдат представени само описанието и текстовото
поле по-долу.
1.1.1.a Описание на очакваното въздействие на оперативната програма върху улесняването на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и
подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.
<1.1.1 type="S" maxlength="10 000" input="M">

1.1.2.

Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни приоритети предвид
споразумението за партньорство въз основа на набелязаните регионални и когато е уместно — национални
нужди, включително необходимостта от справяне с предизвикателствата, посочени в съответните препоръки
за отделните държави, приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС, и относимите препоръки на Съвета,
приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, като се взема предвид предварителната оценка (4).

(1) В таблиците в настоящото приложение е предвидено разпределението на средствата по REACT-EU (член 92а от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013), когато е необходимо, т.е. ЕФРР REACT-EU, ЕСФ REACT-EU и ИМЗ REACT-EU.
(2) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(3) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(4) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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За добавянето на нова приоритетна ос към съществуваща оперативна програма с цел разпределянето на
допълнителни средства за тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста
на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“, трябва да бъде добавено описание 1.1.2.a.
За нова оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от
кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, трябва да бъде представени само описанието 1.1.2.a.
1.1.2.a Обосновка, определяща очакваното въздействие на оперативната програма върху улесняването на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.
Таблица 1
Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети

Избрана тематична цел

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y
TA=”NA”>

1.2

Избран инвестиционен приоритет

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y
TA=”NA”>

Обосновка за подбора или въздействието
върху улесняването на преодоляването на
последиците от кризата (когато е
приложимо)

<1.1.4 type="S" maxlength="1000"
input="M" PA=Y TA=”NA”>

Обосновка на разпределението на финансовите средства
Обосновка за разпределението на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за всяка тематична цел и където е
целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в съответствие с изискванията за тематична концентрация,
като се взема предвид предварителната оценка.
<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>
За добавянето на нова приоритетна ос към съществуваща оперативна програма с цел разпределянето на
допълнителни средства за тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста
на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“, трябва да бъде добавено описание 1.2.a.
За нова оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от
кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, трябва да бъде представени само следното описание:

1.2.а

Обосновка на финансовото разпределение на допълнителните средства за тематичната цел „Улесняване
на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните
последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“
за ЕФРР или ЕСФ и начина, по който тези средства са насочени към географските райони, където са
най-необходими, като се вземат предвид различните регионални потребности и равнища на развитие,
за да се гарантира, че подкрепата е балансирана между нуждите на регионите и градовете, които са найсилно засегнати от въздействието на пандемията от COVID-19, и необходимостта да се запази акцентът
върху по-слабо развитите региони в съответствие с целите за икономическо, социално и териториално
сближаване, определени в член 174 от ДФЕС.

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M" PA=Y TA=”NA”>
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Таблица 2
Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма

<1.2.1 type="S"
input="G">

<1.2.3 type="N' "
input="G">

Дял от общата подкрепа
от Съюза за
оперативната
програма (5)

<1.2.4 type="P"
input="G">

Европейски фонд за регионално развитие.
Европейски социален фонд.
Инициатива за младежка заетост.
Общ размер на подкрепата от Съюза (включително основно разпределение и резерв за изпълнение).
Информация по фондове и по приоритетни оси.
Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ).
Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ).

Тематична цел (6)

<1.2.5 type="S"
input="G">

Инвестиционни
приоритети (7)

<1.2.6 type="S"
input="G">

Специфични цели,
съответстващи на
инвестиционния
приоритет

<1.2.7 type="S"
input="G">

Общи и специфични за
програмата показатели за
резултати, за които е
определена целева
стойност

<1.2.8 type="S"
input="G">

Официален вестник на Европейския съюз

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

<1.2.2 type="S"
input="G">

Подкрепа от Съюза (4)
(EUR)

BG

Приоритетна ос

Фонд (ЕФРР (1),
Кохезионен фонд,
ЕСФ (2), ИМЗ (3), ЕФРР
REACT-EU, ЕСФ
REACT-EU или ИМЗ
REACT-EU)
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РАЗДЕЛ 2
ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 98, параграф 4,
втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Таблиците, отнасящи се до конкретни фондове, ще бъдат достъпни за другия фонд за изпълнените приоритети, като
се използва член 98, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
2.A

Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.A.1

2.A.2

Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация на приоритетната ос

<2A.1 type="N" input="G""SME" >

Наименование на приоритетната ос

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови
инструменти

<2A.3 type="C" input="M">

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови
инструменти, организирани на равнището на Съюза

<2A.4 type="C" input="M"“SME” >

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез водено от
общностите местно развитие

<2A.5 type="C" input="M">

☐

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални
иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете

<2A.6 type="C" input="M">

☐

Цялата приоритетна ос е посветена на REACT-EU

<2A.7 type="C" input="M">

☐

Цялата приоритетна ос ще е насочена към справяне с миграционните
предизвикателства в резултат на руската военна агресия,
включително в съответствие с член 98, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013

<2A.8 type="C" input="M">

☐

По цялата приоритетна ос ще се използват средства по линия на
REACT-EU за справяне с миграционните предизвикателства в
резултат на руската военна агресия в съответствие с член 98,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<2A.9 type="C" input="M">

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони,
тематична цел или фонд (където е приложимо) (5)
(Позоваване: член 96, параграф 1 и член 98, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3

Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

(5) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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Категория регион (1)

<2A.8 type="S" input="S"“SME ”>

База за изчисляване (общо допустими разходи
или допустими публични разходи)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Категория региони за най-отдалечените
региони и северните слабо населени райони
(където е приложимо) (2)

<2A.9 type="S" input="S ">

3.6.2022 г.

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(2) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

2.A.4

Инвестиционен приоритет
(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
Инвестиционен приоритет

2.A.5

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Конкретна цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Резултатите, които държавата членка се
стреми да постигне с подкрепа от Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">

3.6.2022 г.

Таблица 3
Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели) (за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФРР REACT-EU)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б),
подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Показател

<2A.1.4 type="S"
maxlength="5"
input="M" “SME” >

<2A.1.5 type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

Мерна единица

<2A.1.6 type="S"
input="M""SME">

Категория региони
(когато е уместно)

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME” >

Базова стойност

Quantitative
<2A.1.8 type="N"
input="M"“SME” >

(1) За ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФРР REACT-EU целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

<2A.1.9 type="N"
input="M"“SME”>

Целева стойност (1)
(2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

Quantitative
<2A.1.11 type="S" <2A.1.12 type="S"
<2A.1.10 type="N" maxlength="200"
maxlength="100"
input="M">
input="M"“SME”> input="M" “SME” >
Qualitative
<2A.1.10 type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

Официален вестник на Европейския съюз

Qualitative <2A.1.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”

Базова година

BG

Идентификация
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Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по
инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU)

L 152/122

Таблица 4

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Показател

Категория
региони (когато е
уместно)

Programme<2A.1.15
specific <2A.1.14 type="S"
type="S"
input="S">
maxlength="255"
input="M">

Common
<2A.1.13
type="S"
input="S">

Common
<2A.1.14
type="S"
input="S">

Целева стойност (1)
(2023 г.)

Базова стойност

M

Ж

О

Мерна единица за
базовата и целевата
стойност

Programmespecific <2A.1.16
type="S"
input="M">

ProgrammeCommon Output
specific <2A.1.17 Indicators <2A.1.18
type="S"
type="S" input="S">
input="M">

Quantitative
<2A.1.19
type="S"
input="M">

Common
<2A.1.16
type="S"
input="S">

Common
<2A.1.17
type="S"
input="S">

Common
<2A.1.19
type="S"
input="G">

Източник на
данните

Базова година
M

<2A.1.20
type="N"
input="M">

Ж

Честота на отчитане

О

Quantitative
<2A.1.21 type="N"
input="M">

<2A.1.22
type="S"
max
length="200"
Qualitative <2A.1.21 input="M">
type="S"
maxlength="100"
input="M">

<2A.1.23
type="S"
maxlength="100"
input="M">

(1) Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени
количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол,
базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

Официален вестник на Европейския съюз

Programmespecific <2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">

Мерна единица за
показател

BG

Идентификация

Общ показател за
изпълнението,
използван като
основа за
определяне на
целеви стойности

3.6.2022 г.

Показатели за резултати по ИМЗ и ИМЗ REACT-EU и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел
(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

3.6.2022 г.

Таблица 4a

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6))
BG

Идентификация

Programme-specific
<2A.1.24 type="S"
maxlength="5"
input="M">

Показател

Programme-specific
<2A.1.25 type="S"
maxlength="255"
input="M">

Базова стойност
M

Ж

О

Мерна единица за
базовата и целевата
стойност

Целева стойност (1)
(2023 г.)
Базова година

Източник на данните
M

Ж

Честота на отчитане

О

Programme-specific Programme-specific Common Output
<2A.1.26 type="S" <2A.1.27 type="S" Indicators <2A.1.28
input="M">
input="M">
type="S" input="S">

Quantitative
<2A.1.30
<2A.1.29 type="S" type="N"
input="M">
input="M">

Quantitative
<2A.1.31 type="N"
input="M">

Common <2A.1.26 Common <2A.1.27
type="S"
type="S"
input="S">
input="S">

Common <2A.1.29
type="S"
input="G">

Qualitative <2A.1.31
type="S"
maxlength="100"
input="M">

<2A.1.32 type="S" <2A.1.33 type="S"
maxlength="200" maxlength="100"
input="M">
input="M">

(1) Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени
количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на
изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да
бъдат съответно коригирани. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
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(6) Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013
г., стр. 470).
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Common <2A.1.24 Common <2A.1.25
type="S" input="S"> type="S" input="S">

Мерна единица за
показател

Общ показател за
изпълнението,
използван като
основа за определяне
на целеви стойности

L 152/124

2.A.6
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Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет
(по инвестиционни приоритети)

2.A.6.1 Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им
принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на
основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2 Ръководни принципи за избора на операции
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3 Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Планирано използване на финансови
инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4 Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5 Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по
категории региони
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1303/2013)

BG

3.6.2022 г.
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Таблица 5:

Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР (7))

Идентифи
кация

<2A.2.5.1
type="S"
input="S"
SME >

Показател

<2A.2.5.2
type="S"
input="S"
SME >

Мерна
единица

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME >

Категория
региони
(когато е
уместно)

Фонд

<2A.2.5.4
type="S"
input="S"
SME >

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

Целева стойност
(2023 г.) (1)
M

Ж

Източник на
данните

Честота на отчитане

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength="200"
input="M" SME >

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" SME >

О

<2A.2.5.6
type="N"
input="M" SME >

(1) За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени
като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР REACT-EU разпределението по полове в повечето случаи не е от значение.
„M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

2.A.7

Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос към тематични цели 1—7 и 13
Специфични разпоредби за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU (8), когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно
— категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели
1—7 и 13.
Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:
— социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);
— транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);
— тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1—7 и член 92б, параграф 9 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(7) Разпределение по категория региони не е приложимо в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната
цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея
и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(8) За ЕСФ и ЕСФ REACT-EU списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички
специфични за програмата показателите за изпълнението.

Рамка за качество на изпълнението (9)
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2.A.8

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (EС) № 1303/2013)
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Таблица 6

Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони) (10)

<2A.4.1
type="S"
input="S">

<2A.4.2
type="S"
input="S">

Implementation
Step or Financial
indicator
<2A.4.3
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Output or
result<2A.4.3
type="S"
input="S">

Етапна цел за
2018 г. (1)
Показател или
основна стъпка
за изпълнението

Мерна единица,
когато е
целесъобразно

Фонд

Източник на
данните

Категория
регион
M

Implementation
Step or Financial
indicator
<2A.4.4
type="S"
max
length="255"
input="M">

Implementation <2A.4.6
Step or Financial type="S"
indicator
input="S">
<2A.4.5
type="S"
input="M">

Output or Result
<2A.4.5
Output or Result type="S"
<2A.4.4
input="G" or
“M”>
type="S"
input="G" or
“M”>

Крайна цел
(2023 г.) (2)

<2A.4.7
type="S"
input="S">

Ж

О

<2A.4.8 type="S"
maxlength="255"
input="M">

M

Ж

О

Implementation Step
or Financial
<2A.4.9 type="S"
input="M">
Output or Result
<2A.4.8 type="S"
input="M">

Implementation
Step or Financial
indicator
<2A.4.10
type="S"
max
length="200"
input="M">

Обяснение за
значението на
показателя, по
целесъобразност

<2A.4.11
type="S"
max
length="500"
input="M">

Официален вестник на Европейския съюз

Вид показател
(Основна стъпка
за изпълнението,
финансов
показател,
Приоритетна ос
показател за
Идентификация
изпълнението
или когато е
целесъобразно
— показател за
резултатите)

Output or Result
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>
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(9) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от
COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(10) Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за
изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от
резерва за изпълнение.

3.6.2022 г.
BG

(1) Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.
(2) Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

Допълнителна информация от качествен характер относно създаването на рамката на изпълнението (незадължително)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

Официален вестник на Европейския съюз
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Категории интервенции
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета
от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.
Таблици 7—11
Категории интервенции (11)
(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)
Таблица 7: Измерение 1 – Област на намеса

Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория регион (1)

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.1.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Код
<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Сума (EUR)
<2A.5.1.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Таблица 8: Измерение 2 – Форма на финансиране

Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория регион (1)

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.2.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Код
<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Сума (EUR)
<2A.5.2.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Таблица 9: Измерение 3 – Вид територия

Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория регион (1)

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

(11) Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

3.6.2022 г.
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Приоритетна ос
<2A.5.3.3 type="S" input="S"
Decision=N>
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Код
<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Сума (EUR)
<2A.5.3.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Таблица 10: Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение

Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория регион (1)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.4.2 type="S" input="S"
Decision=N>

Код
<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Сума (EUR)
<2A.5.4.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Таблица 11: Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU (1) (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория регион (2)

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос
<2A.5.5.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Код
<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Сума (EUR)
<2A.5.5.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа
алинея, точки 1—7 и член 92б, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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2.A.10 Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо, при необходимост, действия за
укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на
програмите и бенефициерите (когато е целесъобразно) (12)
(по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.Б

Описание на приоритетните оси, засягащи техническа помощ
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.Б.1

2.Б.2

Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос за техническа помощ)

Идентификация на приоритетната ос

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Наименование на приоритетната ос

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

☐ Цялата приоритетна ос е предназначена за
техническата помощ, посочена в член 92б,
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

<2B.0.1 type="C" input="M">

Обосновка за определяне на приоритетна ос, включваща повече от една категория региони (където е
приложимо)
(Позоваване: член 96, параграф 1 и член 98, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.Б.3

Фонд и категория региони (повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2B.0.4 type="S" input="S">

Категория регион (1)

<2B.0.5 type="S" input="S">

База за изчисляване (общо допустими разходи
или допустими публични разходи)

<2B.0.6 type="S" input="S">

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел
„Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици
от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

2.Б.4

Специфични цели и очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на приоритетната ос)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

(12) Настоящият раздел не се изисква в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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Идентификация

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Конкретна цел

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Резултатите, които държавата членка се
стреми да постигне с подкрепа от Съюза (1)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(1) Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.

2.Б.5

Показатели за резултат (13)

Таблица 12
Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)
(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионния фонд/ЕФРР REACT-EU/ЕСФ REACT-EU)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентифи
кация

Показател

Мерна
единица

Базова стойност

M

<2.B.2.1
type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2
type="S"
max
length="255"
input="M">

<2.B.2.3
type="S"
input="M">

Ж

Базова
година

О

Quantitative <2.
B.2.4 type="N"
input="M">

Целева
стойност (1)
(2023 г.)
M

<2.B.2.5
type="N"
input="M">

Ж

Източник на
данните

Честота на
отчитане

<2.B.2.7
type="S"
max
length="200"
input="M">

<2.B.2.8
type="S"
max
length="100"
input="M">

О

Quantitative <2.
B.2.6 type="N"
input="M">
Qualitative <2.
B.2.6 type="S"
maxlength="100"
input="M">

(1) Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени)
или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

2.Б.6

Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на специфичните цели (по
приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)

2.Б.6.1

Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на
специфичните цели
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Приоритетна ос

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(13) Изисква се, когато е обективно оправдано предвид съдържанието на действието и в случаите, в които подкрепата на Съюза за
техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.
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Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите (по приоритетни
оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 13

Показатели за изпълнението (по приоритетни оси)

(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионния фонд/ЕФРР REACT-EU/ЕСФ REACT-EU)

Идентификация

Показател

Целева стойност
(2023 г.) (1)
(незадължително)

Мерна единица

M

<2.B.3.2.1 type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M">

<2.B.3.2.3 type="S"
input="M">

Ж

Източник на данните

О

<2.B.3.2.4 type="N"
input="M">

<2.B.3.2.5 type="S"
maxlength="200"
input="M">

(1) Целеви стойности за показателите за изпълнението в рамките на техническата помощ са незадължителни. Целевите стойности могат да бъдат
представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

2.Б.7

Категории интервенции (по приоритетни оси)
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Съответните категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на
подкрепата от Съюза.

Таблици 14—16

Категории интервенции (14)
Таблица 14: Измерение 1 – Област на намеса

Категория региони (1): <type="S" input="S">
Приоритетна ос
<2B.4.1.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Код
<2B.4.1.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Сума (EUR)
<2B.4.1.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

(14) Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).
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Таблица 15: Измерение 2 – Форма на финансиране

Категория региони (1): <type="S" input="S">
Приоритетна ос
<2B.4.2.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Код
<2B.4.2.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Сума (EUR)
<2B.4.2.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Таблица 16: Измерение 3 – Вид територия

Категория региони (1): <type="S" input="S">
Приоритетна ос
<2B.4.3.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Код
<2B.4.3.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Сума (EUR)
<2B.4.3.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма или приоритетни оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на
преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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РАЗДЕЛ 3

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ
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(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г) и член 92б, параграф 9, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

3.1

Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение

Таблица 17

Фонд

Кате
гория
регион

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Общо

Общо
Общо
разпре разпре
Основно
Резерв за Основно Резерв за Основно Резерв за Основно Резерв за Основно Резерв за Основно Резерв за Основно Резерв за делени делени Основно Резерв за
разпре
изпъл разпре изпъл разпре изпъл разпре изпъл разпре изпъл разпре изпъл разпре изпъл средства средства разпре изпълне
деле
нение деление нение деление нение деление нение деление нение деление нение деление нение
(подк
(подк деление
ние
1
ние ( )
репа от репа от
Съюза) Съюза)

<3.1.1
type="S"
input="
G"
“SME”>

<3.1.2
type="S"
input="
G"“SM
E” >

<3.1.3
type="
N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.4
type="
N"
input="
M"

<3.1.6
type="
N"
input="
M"
TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.7t
ype="N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.8
type="
N"
input="
M"
TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.9
type="
N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.10
type="
N"
input="
M"”
TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.11
type="
N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.12
type="
N"
input="
M"”
TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.13
type="
N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.14
type="
N"
input="
M"
TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.15
type="
N"
input="
M"
"SME" >

<3.1.16
type="
N"
input="
M"
TA “NA”
YEI
–“NA”
REAC
T-EU NA>

<3.1.17
type="
N"
input="
M

<3.1.18
type="
N"
input="
M

<3.1.19
type="
N"
input="
G" SME”
>

<3.1.20
type="N"
input="
G"
TA “NA” YEI
–“NA”>

3.6.2022 г.

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.5
type="
N"
input="
M"
"SME" >

Официален вестник на Европейския съюз

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка i) от Регламент (EС) № 1303/2013)

ЕФРР

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(2)

В
регио
ните в
преход

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(3)

В
по-сил
но
разви
тите
регион
и

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(4)

Общо
без
REAC
T-EU

Не се
при
лага

Не се
при
лага

BG

В
по-сла
бо
разви
тите
регион
и

3.6.2022 г.

(1)

ЕСФ (2) В
по-сла
бо
разви
тите
регион
и

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(6)

В
регио
ните в
преход

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Официален вестник на Европейския съюз

(5)

L 152/135

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(8)

Общо
без
REAC
T-EU

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

BG

В
по-сил
но
разви
тите
регион
и

L 152/136

(7)

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(10)

Кохез
ионен
фонд

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

(11)

ЕФРР

Специ
ално
разпре
делени
средст
ва за
найотда
лечен
ите
регион
и или
север
ните
слабо
насе
лени
регион
и

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
прилага

3.6.2022 г.

Специ Не се
при
ално
разпре лага
делени
средст
ва за
ИМЗ

Официален вестник на Европейския съюз

(9)

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
прилага

(13)

ЕСФ
Не се
REAC при
T-EU (2) лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
прилага

(14)

Специ Не се
при
ално
разпре лага
делени
средст
ва за
ИМЗ
REAC
T-EU

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
прилага

(15)

REAC
T-EU

Общо

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
при
лага

Не се
прилага

(16)

Обща
сума

Общо

BG

ЕФРР
REAC
T-EU

Официален вестник на Европейския съюз

(1) Общо разпределени средства (подкрепа от Съюза) минус средствата за резерв за изпълнение.
(2) Общо разпределени средства от ЕСФ, включително съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ. Графите за резерва за изпълнение не включват съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ, тъй като тя е изключена от резерва за изпълнение.

3.2

3.6.2022 г.

(12)

Общи финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране (в евро)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
1. В таблицата се определя финансовият план по приоритетни оси.
2. Когато дадена приоритетна ос обхваща повече от един фонд, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по фондове с отделен процент на съфинансиране в
рамките на приоритетната ос за всеки фонд.
3. Когато приоритетната ос обхваща повече от една категория региони, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по категории региони с отделен процент на
съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всяка категория региони.
4. Приносът на ЕИБ е представен на нивото на приоритетната ос.
L 152/137

L 152/138

Таблица 18 a
План за финансиране

<3.2.A.2
type="S"
input="
G"“SME” >

(c)

(d)

(e) = (a) +
(b)

(f) = (a)/(e)
(2)

<3.2.A.5
type="N"
input="
M"“SME” >

<3.2.A.6
type="N"
"SME"
input="G">

<3.2.A.7
type="N"
input="
M"“SME” >

<3.2.A.8
type="N"
input="
M"“SME” >

<3.2.A.9
type="N"
input="
G""SME" >

<3.2.A.10
type="P"
input="
G"“SME” >

Вж.
бележка
под линия
(**) за
подроб
ности
(примери
по-долу)

Приори
ЕФРР
тетна ос 1

☐

☐

Приори
ЕСФ
тетна ос 2

☐

☐

☐

☐

Не се
прилага

<3.2.A.4
type="S"
input="
G"“SME” >

(b) = (c) +
(d))

Подкрепа Национа
Подкрепа Национа
лно
лно
от Съюза участие
от Съюза участие
(2)

Вж.
бележка
под линия
(*) за
подроб
ности
(примери
по-долу)

Приори
ИМЗ (3)
тетна ос 3

<3.2.A.3
type="S"
input="G"
“SME” >

(a)

За
инфор
мация
Участие
на ЕИБ

Размер на
резерва за
Основно
изпълне
разпределение (общо Резерв за изпълнение ние като
финансиране минус
процент от
резерв за изпълнение)
общата
подкрепа
от Съюза

(g)

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k) (j)

(k)= (b) *
((j)/(a))

(l) =(j)/(a)
*100

<3.2.A.11
type="N"
input="
M"“SME” >

<3.2.A.12
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI
–“NA”>

<3.2.A.13
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI
–“NA”>>

<3.2.A.14
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI –“NA”
REACT-EU
„NA”>

<3.2.A.15
type="N"
input="M"
"TA" “NA” YEI
–“NA”
REACT-EU
„NA”>>

<3.2.A.16
type="N"
input="G"
TA - “NA”
YEI –“NA”
REACT-EU
“NA”>

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Официален вестник на Европейския съюз

<3.2.A.1
type="S"
input="G"
“SME” >

Фонд

Общо
финан
сиране

100 %
ставка на
съфинан
Ставка на сиране за
съфинан счетовод
сиране (1)
ната
2020
—2021 г
г. (*)

100 %
ставка на
съфинан
сиране за
счетовод
ната
2021
—2022 г
г. (**)

BG

Приори
тетна ос

Основа за
изчисляв
ане на
Ориентировъчно
подкре
разпределение на
пата от
националното
Съюза
участие
(Общо
Национа
Категория допус Подкрепа
лно
регион
от Съюза участие
тими
разходи
или
Национа Национа
публични
лно
лно
допус
публично частно
тими
финан
финан
разходи)
сиране сиране (1)

3.6.2022 г.

☐

Не се
прилага

☐

☐

Приори
Кохезионе Не се
прилага
тетна ос 5 н фонд

☐

☐

Приори
ЕФРР
Не се
тетна ос 6 REACT-EU прилага

☐

☐

Приори
ЕСФ
Не се
тетна ос 7 REACT-EU прилага

☐

Приори
ИМЗ
тетна ос 8 REAC
T-EU (5)

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

☐

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

☐

☐

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Приори
ЕСФ
Не се
тетна ос 9 REACT-EU прилага

☐

☐

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

ИМЗ
REAC
T-EU (6)

Не се
прилага

☐

☐

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Общо

ЕФРР

По-слабо
развити
региони

Равно на
общата
сума (1) в
таблица 17

Общо

ЕФРР

Региони в
преход

Равно на
общата
сума (2) в
таблица 17

Общо

ЕФРР

По-силно
развити
региони

Равно на
общата
сума (3) в
таблица 17

Официален вестник на Европейския съюз

Не се
прилага

BG

☐

3.6.2022 г.

Приори
ЕСФ
тетна ос 4
ИМЗ (4)

L 152/139

Специално
разпреде
лени
средства за
найотда
лечените
региони
или
северните
слабо
населени
региони

Равно на
общата
сума (11) в
таблица 17

Общо

ЕФРР
REAC
T-EU

Не се
прилага

Равно на
общата
сума (12)
в таблица
17

Общо

ЕСФ (7)

По-слабо
развити
региони

Не е равно
на общата
сума (5) в
таблица
17, която
включва
съответ
ната
подкрепа
от ЕСФ за
ИМЗ (8)

Общо

ЕСФ (9)

Региони в
преход

Не е равно
на общата
сума (6) в
таблица
17, която
включва
съответ
ната
подкрепа
от ЕСФ за
ИМЗ

BG

ЕФРР

L 152/140

Общо

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага
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Не е равно
на общата
сума (7) в
таблица
17, която
включва
съответ
ната
подкрепа
от ЕСФ за
ИМЗ

Общо

ЕСФ
REAC
T-EU

Не се
прилага

Равно на
общата
сума (13)
в таблица
17

Общо

ИМЗ (11)

Не се
прилага

Не е равно
на общата
сума (9) в
таблица
17, която
включва
само
специално
разпреде
лените
средства за
ИМЗ.

Общо

ИМЗ
REAC
T-EU (12)

Не се
прилага

Равно на
общата
сума (14)
в таблица
17

Общо

Кохезионе Не се
н фонд
прилага

Равно на
общата
сума (10) в
таблица 17

Общо

REACT-EU Не се
прилага

Равно на
общата
сума (15) в
таблица 17

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага

Не се
прилага
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По-силно
развити
региони

BG

ЕСФ (10)

3.6.2022 г.

Общо

L 152/141

Равно на
общата
сума (16) в
таблица 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

(1) Дерогацията от член 120, параграф 3, първа и втора алинея от РОР (предвидена в член 92б, параграф 11 от РОР) не се прилага за допълнителните средства по REACT-EU, разпределени за техническа помощ. Когато приоритетната ос за техническа помощ предоставя
подкрепа за повече от една категория региони, процентът на съфинансиране за такава приоритетна ос ще бъде определен чрез пропорционално отразяване, в рамките на таваните, предвидени в член 120, параграф 3 от РОР, на разпределението на средствата по REACT-EU
между категориите региони в рамките на тази приоритетна ос.
(2) Националното участие се разпределя пропорционално между основния разпределен размер и резерва за изпълнение.
(3) Тази приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.
(4) Тази част от приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.
(5) Тази приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.
(6) Тази част от приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ REACT-EU и съответната подкрепа от ЕСФ REACT-EU.
(7) Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.
(8) Сборът от общия размер на подкрепата от ЕСФ в по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно развити региони и предоставените финансови ресурси за ИМЗ в таблица 18а е равен на сбора от общия размер на подкрепата от ЕСФ в посочените региони и специално
разпределените средства за ИМЗ в таблица 17.
(9) Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.
10
( ) Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.
(11) Включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.
(*) Като поставя отметка в клетката, държавата членка отправя искане да прилага — съгласно член 25а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — ставка на съфинансиране от 100 % към разходите, декларирани в заявленията за плащане през счетоводната година,
започваща на 1 юли 2020 г. и завършваща на 30 юни 2021 г. за [всички приоритетни оси] [някои от приоритетните оси] на тази оперативна програма.
(**) Като поставя отметка в клетката, държавата членка отправя искане да прилага — съгласно член 25а, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — ставка на съфинансиране от 100 % към разходите, декларирани в заявленията за плащане през счетоводната година,
започваща на 1 юли 2021 г. и завършваща на 30 юни 2022 г. за [всички приоритетни оси] [някои от приоритетните оси] на тази оперативна програма.
(12) Включва специално разпределените средства за ИМЗ REACT-EU и съответната подкрепа от ЕСФ REACT-EU.

L 152/142

Обща сума

3.6.2022 г.

Да се попълни единствено ако приоритетните оси са изразени в общи стойности.

2)

В таблицата тази ставка може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

3.6.2022 г.

1)

Таблица 18б
Инициатива за младежка заетост — ЕСФ, ЕСФ REACT-EU — и специално разпределени средства за ИМЗ (15) (когато е целесъобразно)
BG

Фонд (1)

<3.2.B.2 type="S"
input="G">

Специално
Не се прилага
разпределени средства
за ИМЗ

2.

Съответна подкрепа от по-слабо развити
ЕСФ
региони

3.

Съответна подкрепа от региони в преход
ЕСФ

4.

Съответна подкрепа от по-силно развити
ЕСФ
региони

5.

Специално
Не се прилага
разпределени средства
за ИМЗ REACT-EU

6.

Съответна подкрепа от Не се прилага
ЕСФ REACT-EU

(15) Попълва се за всяка (част от) приоритетна ос, с която се прилага ИМЗ.

<3.2.B.1 type="N"
input="M">

Национално
участие
(b) = (c) + (d)

<3.2.B.4 type="N"
input="G">

0

Национално
публично
финансиране
(c)

Национално частно
финансиране
(d) (1)

<3.2.B.5 type="N"
input="M">

<3.2.B.6 type="N"
input="M">

Общо финансиране
(e) = (a) + (b)

<3.2.B.7 type="N"
input="G">

Ставка на
съфинансиране
(f) = (a)/(e) (2)

<3.2.B.8 type="P"
input="G">

100 %

100 %
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1.

<3.2.B.3 type="S"
input="G">

Ориентировъчно разпределение на
националното участие
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<3.2.B.1 type="S"
input="G">

Категория регион

Основа за
изчисляване на
подкрепата от
Съюза
Подкрепа от Съюза
(Общо допустими
(а)
разходи или
публични
допустими
разходи)

[Трябва да е равно на
[част от] приоритетна
ос 3]

8.

ОБЩО: ИМЗ
REACT-EU [част от]
Приоритетна ос

[Трябва да е равно на
[част от] приоритетна
ос

Сума (1:4)

Сума (1:4)

BG

ОБЩО: [Част от]
приоритетна ос ИМЗ

L 152/144

7.

Дял от ЕСФ за
по-слабо развити
региони
2/сума (2:4)

<3.2.c.11 type="P"
input="G">

10.

Дял от ЕСФ за
региони в преход
3/сума (2:4)

<3.2.c.13 type="P"
input="G">

11.

Дял от ЕСФ за
по-силно развити
региони
4/сума (2:4)

<3.2.c.14 type="P"
input="G">

(1) ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд и фигурира като отделен ред дори ако е част от дадена приоритетна ос.
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9.
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Да се попълни единствено ако приоритетните оси са изразени в общи стойности.

2)

В таблицата тази ставка може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

3.6.2022 г.

1)

Таблица 18в
BG

Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Приоритетна ос

<3.2.C.2 type="S"
input="G">

Категория региони (когато е
уместно)

<3.2.C.3 type="S"
input="G">

Тематична цел

<3.2.C.4 type="S"
input="G">

Подкрепа от Съюза

<3.2.C.5 type="N"
input="M">

Национално участие

<3.2.C.6 type="N"
input="M">

Общо финансиране

<3.2.C.7 type="N"
input="M">

Общо
(1) За целите на настоящата таблица ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд.

Таблица 19
Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата

Официален вестник на Европейския съюз

<3.2.C.1 type="S"
input="G">

Фонд (1)

(Позоваване: Член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (16)
Приоритетна ос

<3.2.C.8 type="S" input="G">

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за
цели във връзка с изменението на климата (в евро)

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната
програма (%)

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

Общо REACT-EU

(16) Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.
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Общо
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РАЗДЕЛ 4
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ (17)

(Позоваване: член 96, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат предвид съдържанието и целите на
оперативната програма с оглед на споразумението за партньорство и като се представят начините, по които той
допринася за постигането на целите на оперативната програма и очакваните резултати
<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1

Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и
принципите за определяне на областите, в които те ще бъдат приложени
<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013; член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент
(ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (18))
Когато е целесъобразно — ориентировъчния размер на подкрепата от ЕФРР за интегрирани действия за устойчиво
градско развитие, които трябва да бъдат прилагани в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1301/2013, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната като подкрепа от ЕСФ за
интегрирани действия.
<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

Таблица 20
Интегрирани действия за устойчиво градско развитие – ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР
и ЕСФ

Фонд

<4.2.2 type="S" input="G">

Подкрепа от ЕФРР и ЕСФ
(ориентировъчно)
(EUR)

<4.2.3 type="N" input="M">

Дял от общия размер на средствата,
разпределени от фонда за програмата

<4.2.3 type="P" input="G">

Общо ЕФРР без REACT-EU
Общо ЕСФ без REACT-EU
Общо ЕФРР + ЕСФ без REACT-EU

(17) В случай на оперативна програма или на преразглеждане на програмата с цел създаване на една или повече отделни приоритетни оси,
посветени на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и
социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, тази част се изисква
само когато се предоставя съответна подкрепа.
(18) Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално
развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
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4.3
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Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Описание на подхода за използване на интегрираните териториални инвестиции (както е определено в член 36 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013), различни от случаите по точка 4.2, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната
за тях по всяка приоритетна ос.
<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Таблица 21

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за ИТИ, различни от посочените в точка 4.2

(обща сума)

Фонд

Ориентировъчно разпределение на
финансовите средства (подкрепа от
Съюза) (в евро)

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

Приоритетна ос

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

Общо ЕФРР [без REACT-EU]
Общо ЕСФ [без REACT-EU]
Общо ЕФРР + ЕСФ [без REACT-EU]
Общо ЕФРР REACT-EU
Общо ЕСФ REACT-EU
ОБЩО ЕФРР REACT-EU + ЕСФ
REACT-EU
Обща сума

4.4

Уредба за междурегионалните и транснационалните действия в рамките на оперативната програма с
бенефициери, намиращи се в поне още една държава членка (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква г) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5

Принос на планираните действия по програмата за осъществяване на макрорегионални стратегии и
стратегии за морските басейни в зависимост от потребностите на програмния район, посочени от
държавата членка (когато е целесъобразно)
(Когато държавата членка и регионите участват в макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни)
(Позоваване: член 96, параграф 3, буква д) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >
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РАЗДЕЛ 5
СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ, КОИТО СА НАЙ-ТЕЖКО ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДНОСТ, ИЛИ НА
ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ С НАЙ-ВИСОК РИСК ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (КОГАТО Е
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО) (19)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
5.1

Географски райони, които са най-тежко засегнати от бедност/целеви групи с най-висок риск от
дискриминация или социално изключване

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>
5.2

Стратегия за работа по специалните потребности на географските райони, които са най-тежко засегнати
от бедност /целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване, и когато е
приложимо — принос за прилагането на интегрирания подход, определен в споразумението за
партньорство

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Таблица 22
Действия за работа по специалните потребности на географските райони, които са най-тежко засегнати от
бедност /целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване (20)

Целева група/
географски район

Основни видове
планирани
действия като част
от интегриран
подход

<5.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M"
Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S"
maxlength= "1500"
input="M" Decision=
N PA=Y >

Приоритетна ос

Фонд

Категория региони
(когато е уместно)

<5.2.4 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

<5.2.6 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

<5.2.7 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

Инвестиционен
приоритет

<5.2.5 type="S"
input="S" PA=Y >

(19) Настоящият раздел не се изисква в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(20) Ако програмата обхваща повече от една категория региони, може да е необходимо разпределение по категории.
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РАЗДЕЛ 6
СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ТЕЖКИ И ПОСТОЯННИ
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ И ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ (когато е целесъобразно) (21)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)
<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

(21) Настоящият раздел не се изисква в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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РАЗДЕЛ 7

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ОДИТА И РОЛЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ
ПАРТНЬОРИ

(Позоваване: член 92б, параграф 10, трета алинея и член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

7.1

Съответни органи
(Позоваване: член 96, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 23

Съответни органи
Орган

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME”
>

Наименование на органа и отдел или
звено

<7.1.2 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N “SME” >

Ръководител на органа (позиция или
пост)

<7.1.3 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N “SME” >

Управляващ орган
Сертифициращ орган, когато е приложимо
Одитен орган
Организация, към която Комисията прави
плащания

7.2

Привличане на съответните партньори
(Позоваване: член 96, параграф 5, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)

7.2.1

Предприети действия за привличане на съответните партньори в подготовката на оперативната
програма и ролята на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2

Глобални субсидии (за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU, когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)
<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3

Отпускане на средства за изграждане на капацитет (за ЕСФ и ЕСФ REACT-EU, когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)
<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

3.6.2022 г.
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РАЗДЕЛ 8
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ФОНДОВЕТЕ, ЕЗФРСР И ЕФМД И КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ,
НАЦИОНАЛНИ И НА СЪЮЗА, КАКТО И С ЕИБ

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква а) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Механизмите за осигуряване на координация между фондовете, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други инструменти за
финансиране, национални и на Съюза, както и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като се вземат под
внимание съответните разпоредби, определени в общата стратегическа рамка.
<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>
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РАЗДЕЛ 9
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ (22)

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква б) от Регламент (EС) № 1303/2013)
9.1

Предварителни условия
Информация за оценката на
(незадължително)

приложимостта и

изпълнението

на

предварителни условия

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Таблица 24
Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение
Позоваване

Предварителни
условия

<9.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S"
PA=Y"SME" >

Приоритетни оси,
за които се
прилагат условия

<9.1.2 type="S"
maxlength="100"
input="S" PA=Y
“SME” >

Изпълнени
предварителни
условия (да/не/
частично)

<9.1.3 type="C"
input="G" PA=Y
“SME” >

Критерии

<9.1.4 type="S"
maxlength="500"
input="S" PA=Y
“SME” >

Изпълнени
критерии (да/не)

<9.1.5 type="B"
input="S" PA=Y
“SME” >

(позоваване на
стратегии, правен
акт или други
подходящи
документи,
включително
съответните
раздели, членове
или параграфи, с
препратки към
интернет страници
или достъп до
пълния текст)

<9.1.6 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
“SME” >

Обяснения

<9.1.7 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y
“SME” >

(22) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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Описание на действията за изпълнение на предварителните условия, отговорните органи и графика (23)
Таблица 25
Действия за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни
условия
<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME” >

Критерии, които не са
изпълнени

Действия, които трябва
да бъдат предприети

<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y “SME” >

Краен срок (дата)

Отговорни органи

<9.2.4 type="D"
input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y “SME” >

Таблица 26
Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия
Тематични предварителни
условия
<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME”
TA- “NA”>
1. X

Критерии, които не са
изпълнени
<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME”
ТП- “NA” >

Действия, които трябва
да бъдат предприети

Краен срок (дата)

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y “SME”
ТП- “NA” >

<9.2.4 type="D"
input="M " PA=Y “SME”
ТП- “NA” >

Действие 1

Краен срок за действие 1

Действие 2

Краен срок за действие 2

Отговорни органи
<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y “SME”
TA- “NA“>

(23) Таблици 25 и 26 включват само приложимите общи и тематични предварителни условия, които изобщо не са изпълнени или са
изпълнени частично (вж. таблица 24) към момента на представяне на програмата.
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РАЗДЕЛ 10
НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ (24)

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква в) от Регламент (EС) № 1303/2013)
Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и когато е необходимо — на планираните
действия за намаляване на тази тежест, придружено от ориентировъчен график за тяхното изпълнение
<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

(24) Настоящият раздел не се изисква в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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РАЗДЕЛ 11
ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ (25)

(Позоваване: член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
11.1

Устойчиво развитие
Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат изискванията за опазване на
околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него,
устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска.
<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2

Равни възможности и недопускане на дискриминация
Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация
на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или
сексуална ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на оперативната програма и
по-специално във връзка с достъпа до финансиране, като се отчитат потребностите на различните целеви групи,
изложени на риск от такава дискриминация, и по-специално изискванията за осигуряване на достъпност за хората
с увреждания.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3

Равенство между половете
Описание на приноса на оперативната програма за насърчаване на равенството между мъжете и жените и — където
е целесъобразно — описание на уредбата, с която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на ниво
оперативна програма и ниво операции.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

(25) Настоящият раздел не се изисква в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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РАЗДЕЛ 12

ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

12.1

Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период
(Позоваване: член 96, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1303/2013)

Таблица 27

Списък на големи проекти

Проект

<12.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S" decision=N>

12.2

Планирана дата за
уведомление/ подаване
(година, тримесечие)

Планирано започване на
изпълнението
(година, тримесечие)

Планирана дата на
завършване
(година, тримесечие)

Приоритетни оси/
инвестиционни
приоритети

<12.1.2 type="D"
input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D"
input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D"
input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" "
input="S" decision=N >

Рамка на изпълнението на оперативната програма (26)

Таблица 28

Рамка на изпълнението по фондове и категории региони (обобщаваща таблица)

Приоритетна ос

<12.2.1
type="S"
input="G">

12.3

Фонд

<12.2.2
type="S"
input="G">

Категория
регион

<12.2.3
type="S"
input="G">

Показател или
основна стъпка
за изпълнението

Мерна единица,
когато е
целесъобразно

<12.2.4
type="S"
input="G">

<12.2.5
type="S"
input="G">

Крайна цел
(2023 г.) (27)

Етапна цел за
2018 г.
M

<12.2.6
type="S"
input="G">

Ж

О

<12.2.7 type="S"
input="G">

Съответни партньори, участващи в подготовката на програмата

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

(26) Настоящият раздел не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(27) Целевата стойност може да бъде представена като общо количество (мъже + жени) или разпределена по полове.
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ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системата за електронен обмен на данни като отделни файлове):
— Проект на доклад за предварителната оценка с резюме (задължително)
(Позоваване: член 55, параграф 2 и член 92б, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (28)
— Документация за оценка на приложимостта и изпълнението на предварителни условия (когато е
целесъобразно) (29)
— Становище на националните органи по въпросите на равенството по раздели 11.2 и 11.3 (по целесъобразност)
(Позоваване: Член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (30)
— Резюме на оперативната програма, предназначено за гражданите (когато е целесъобразно)“

(28) Настоящото приложение не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването
на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(29) Настоящото приложение не се прилага в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването
на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
(30) Настоящото приложение не се изисква в случай на оперативна програма, посветена на тематичната цел „Улесняване на преодоляването
на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“
CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> (1)

Наименование

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Версия

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Първа година

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Последна година

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Допустими от

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Допустими до

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Номер на решението на ЕК

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Дата на решението на ЕК

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Номер на решението за изменение на
държавата членка

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Дата на решението за изменение на държавата
членка

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Дата на влизане в сила на решението за
изменение на държавата членка

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Региони по NUTS в рамките на програмата за
сътрудничество

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

(1) Легенда:
вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър
решение: N = не е част от решението на Комисията за одобрение на програмата за сътрудничество
входящи данни: M=ръчно, S=подбор, G=генерирани от системата
„maxlength“= Максимален брой символи, включително интервали.
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РАЗДЕЛ 1
СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И
ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ (1)

(Позоваване: член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и член 8,
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3))

1.1.

Стратегия за приноса на програмата за сътрудничество за осъществяване на стратегията на Съюза за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и
териториално сближаване

1.1.1.

Описание на стратегията на програмата за сътрудничество за осъществяване на принос за изпълнението на
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо,
социално и териториално сближаване
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>
В случай на преразглеждане на съществуваща програма за сътрудничество, за да се разпределят допълнителните
ресурси на REACT-EU, описанието на очакваното въздействие върху улесняването на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовката
за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката се представя в специално текстово поле,
както е посочено по-долу.

1.1.1a

Описание на очакваното въздействие на програмата за сътрудничество върху улесняването на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и
подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
<1.1.1 type="S" maxlength="10 000" input="M">

1.1.2.

Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни приоритети с оглед на общата
стратегическа рамка въз основа на анализ на нуждите в рамките на целия програмен район, както и избраната в
отговор на тези нужди стратегия, в която се разглеждат, когато е целесъобразно, липсващите връзки в
трансграничната инфраструктура, като се вземат предвид резултатите от предварителната оценка
В случай на преразглеждане на съществуваща програма за сътрудничество с цел разпределяне на допълнителните
ресурси на REACT-EU се добавя следното описание.

1.1.2a

Обосновка на очакваното въздействие на програмата за сътрудничество върху улесняването на преодоляването
на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и
подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
(Позоваване: член 92б, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

(1) Ресурсите на REACT-EU се отнасят до допълнителните средства, предоставени за програмиране по ЕФРР с цел предоставяне на помощ по
тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните
последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ и техническа помощ (членове 92а
и 92б от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В таблиците в настоящото приложение се предвижда разпределението на допълнителните
ресурси по REACT-EU, когато е необходимо.
(2) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(3) Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ( ОВ L 347, 20.12.2013,
стр. 259).
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Таблица 1
Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети

Избрана тематична цел

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

1.2.

Избран инвестиционен приоритет

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

Обосновка за подбора или въздействието
върху улесняването на преодоляването на
последиците от кризата (когато е
приложимо)

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’
input=‘M’>

Обосновка на разпределението на финансовите средства
Обосновка за разпределението на финансовите средства (т.е. подкрепа от Съюза) за всяка тематична цел и където е
целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в съответствие с изискванията за тематична концентрация,
като се взема предвид предварителната оценка.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >
В случай на преразглеждане на съществуваща програма за сътрудничество с цел разпределяне на допълнителните
ресурси на REACT-EU се добавя следното описание:

1.2а

Обосновка за разпределението на допълнителните финансови средства по REACT-EU за програмата и
начина, по който тези средства са насочени към географските райони, където те са най-необходими,
като се вземат предвид различните регионални потребности и равнища на развитие, за да се гарантира,
че акцентът се поставя върху по-слабо развитите региони, в съответствие с целите за икономическо,
социално и териториално сближаване, посочени в член 174 от ДФЕС.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3000’ input=‘M’ >

3.6.2022 г.

Таблица 2
Преглед на инвестиционната стратегия на програмата за сътрудничество

Приоритетна ос

Тематична цел ( )
2

ЕФРР (4)

<1.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ ‘
input=’ ‘G’>

ЕИС (5) (където е
приложимо)

ИПП (6) (където е
приложимо)

<1.2.4 type=‘S’
input=‘G’><1.2.9
type=‘P’
input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’
input=‘G’><1.2.1
0type=‘P’
input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’
input=‘G’>

Инвестиционни
приоритети (3)

<1.2.7 type=‘S’
input=‘G’>

Специфични цели,
които съответстват на
инвестиционните
приоритети

<1.2.8 type=‘S’
input=‘G’>

Показатели за
резултати,
съответстващи на
специфичната цел

BG

Подкрепа по ЕФРР (в
евро)

Дял (%) от общата подкрепа от Съюза за програмата за
сътрудничество (по фондове) (1)

<1.2.9 type=‘S’
input=‘G’>

REACT-EU

Представянето на дяловете, съответстващи на сумите от ЕИС и ИПП, зависи от избрания вариант за управление.
Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ).
Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ).
Европейски фонд за регионално развитие.
Европейски инструмент за съседство.
Инструмент за предприсъединителна помощ.

Официален вестник на Европейския съюз

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

L 152/161
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РАЗДЕЛ 2
ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

(Позоваване: член 8, параграф 2, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

РАЗДЕЛ 2.A
ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (EС) № 1299/2013)

2.A.1.

2.A.2.

Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация на приоритетната ос

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Наименование на приоритетната ос

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез финансови инструменти, орга
низирани на равнището на Съюза

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

☐

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява
само чрез водено от общностите местно
развитие

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

☐

Цялата приоритетна ос е посветена на
REACT-EU

<2A.6 type="C" input="M">

Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една тематична цел
(където е приложимо) (4)
(Позоваване: член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3

Фонд и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза
(повтаря се за всеки фонд в рамките на приоритетната ос)
Фонд

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

База за изчисляване (общо допустими разходи
или допустими публични разходи)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

(4) Това поле не е приложимо по отношение на приоритетните оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.

3.6.2022 г.

2.A.4

BG
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Инвестиционен приоритет (повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка i) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Инвестиционен приоритет

2.A.5

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати
(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Идентификация

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Конкретна цел

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Резултатите, които държавите членки се
стремят да постигнат с подкрепа от Съюза

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

L 152/163
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Таблица 3:
Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Идентификация

<2A.1.5 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Мерна единица

<2A.1.6 type=‘S’
input=‘M’>

Базова стойност

Базова година

Quantitative <2A.1.8
<2A.1.9 type=‘N’
type=‘N’ input=‘M’>
input=‘M’>
Qualitative <2A.1.8 type=‘S’
maxlength=‘100’ input=‘M’

Целева стойност (2023 г.) (1)

Quantitative <2A.1.10
type=‘N’ input=‘M’>
Qualitative <2A.1.10
type=‘S’ maxlength=‘100’
input=‘M’>

Източник на данните

<2A.1.11 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

Честота на отчитане

<2A.1.12 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

BG

<2A.1.4 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

Показател

(1) Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Официален вестник на Европейския съюз
3.6.2022 г.

3.6.2022 г.

2.A.6.

BG
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Действия, които да бъдат подкрепени в рамките на инвестиционния приоритет (по инвестиционни
приоритети)

2.A.6.1. Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им
принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на
основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2. Ръководни принципи за подбора на операциите
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3. Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Планирано използване на финансови
инструменти

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4. Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5. Показатели за изпълнението (по инвестиционни приоритети)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iv) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Таблица 4:
Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

Идентификация

Показател
(наименование на
показателя)

Мерна единица

<2A.2.5.1 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’
input=‘S’>

Целева стойност
(2023 г.)

<2A.2.5.6
type=‘N’
input=‘M’>

Източник на
данните

Честота на отчитане

<2A.2.5.7 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Рамка за качество на изпълнението (5)
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2.A.7

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Таблица 5:
Рамка на изпълнението на приоритетната ос

<2A.3.2 type=‘S’
input=‘S’>

Идентификация

Показател или
основна стъпка за
изпълнението

Implementation Step
or Financial <2A.3.3
type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>
Output or
result<2A.3.3
type=‘S’ input=‘S’>

Implementation Step
or Financial <2A.3.4
type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.4.4 type=‘S’
input=‘G’ or ‘M’>

Мерна единица,
когато е
целесъобразно

Етапна цел за 2018 г. Крайна цел (2023 г.) Източник на данните

Implementation Step <2A.3.7 type=‘S’
or Financial <2A.3.5 maxlength=‘255’
type=‘S’ input=‘M’> input=‘M’>
Output or Result
<2A.3.5 type=‘S’
input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.3.8 type=‘S’
input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>
Output or Result
<2A.3.9 type=‘S’
input=‘M’>

Обяснение за
значението на
показателя, по
целесъобразност

<2A.3.10 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘M’>

Допълнителна информация от качествен характер относно създаването на рамката на изпълнението (незадължително)

Официален вестник на Европейския съюз

<2A.3.1 type=‘S’
input=‘S’>

BG

Приоритетна ос

Вид показател
(Основна стъпка за
изпълнението,
финансов показател,
показател за
изпълнението или
когато е
целесъобразно —
показател за
резултатите)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

3.6.2022 г.

(5) Този раздел не е приложим по отношение на приоритетните оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните
последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

3.6.2022 г.

2.A.8

BG
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Категории интервенции
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета
от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.
Таблици 6—9:
Категории интервенции
Таблица 6: Измерение 1 Област на намеса
Приоритетна ос

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Код

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Таблица 7: Измерение 2 Форма на финансиране
Приоритетна ос

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Код

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Таблица 8: Измерение 3 Вид територия
Приоритетна ос

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Код

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Таблица 9: Измерение 6 Териториални механизми за изпълнение
Приоритетна ос

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Код

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

BG
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2.A.9

Официален вестник на Европейския съюз
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Резюме на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо,
действия за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и
контрола на програмите, и на бенефициерите и, когато е необходимо, действия за укрепване на
административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програмите
(когато е целесъобразно) (6)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Приоритетна ос

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

РАЗДЕЛ 2.Б
ОПИСАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ, ЗАСЯГАЩИ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в) от Регламент (EС) № 1299/2013)
2.Б.1

Приоритетна ос

Идентификация

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Наименование

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

☐

2.Б.2

2.Б.3

Цялата приоритетна ос е посветена на
REACT-EU

<2B.1 type="C" input="M">

Фонд и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза (повтаря се за всеки фонд в рамките на приоритетната
ос)

Фонд

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

База за изчисляване (общо допустими разходи
или допустими публични разходи)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Специфични цели и очаквани резултати
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Специфична цел (повтаря се за всяка специфична цел)
Идентификация

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Конкретна цел

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Резултати, които държавите членки се
стремят да постигнат с подкрепа от
Съюза (1)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата за сътрудничество надхвърля 15
милиона евро.

(6) Това поле не се изисква по отношение на приоритетните оси, посветени на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на
последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово
и устойчиво възстановяване на икономиката“.

BG

3.6.2022 г.

2.Б.4
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Показатели за резултат (7)
Таблица 10:
Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка ii) от Регламент (EС) № 1299/2013)

Идентифи
кация

Показател

Мерна
единица

Базова
стойност

<2.B.2.1
type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

<2.B.2.2
type=‘S’
max
length=‘255’
input=‘M’>

<2.B.2.3
type=‘S’
input=‘M’>

Quantitative
<2.B.2.4
type=‘N’
input=‘M’>

Базова година

<2.B.2.5
type=‘N’
input=‘M’>

Целева
стойност (1)
(2023 г.)

Quantitative
<2.B.2.6
type=‘N’
input=‘M’>
Qualitative
<2A.1.10
type=‘S’
max
length=‘100’
input=‘M’>

Източник на
данните

<2.B.2.7
type=‘S’
max
length=‘100’
input=‘M’>

Честота на
отчитане

<2.B.2.8
type=‘S’
max
length=‘100’
input=‘M’>

(1) Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

2.Б.5.

Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на специфичните цели (по
приоритетни оси)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)

2.Б.5.1.

Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на
специфичните цели
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Приоритетна ос

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.Б.5.2.

Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите (по приоритетни оси)
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iv) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Таблица 11:
Показатели за изпълнението

Идентификация

<2.B.3.2.1 type=‘S’
maxlength=‘5’ input=‘M’>

Показател

<2.B.2.2.2 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Мерна единица

<2.B.3.2.3 type=‘S’
input=‘M’>

Целева стойност
(2023 г.)
(незадължително)

<2.B.3.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Източник на данните

<2.B.3.2.5 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

(7) Изисква се, когато това е обективно оправдано предвид съдържанието на действията, както и когато подкрепата от Съюза за техническа
помощ в програмата за сътрудничество надхвърля 15 милиона евро.

L 152/170

2.Б.6.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.6.2022 г.

Категории интервенции
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка v) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Съответните категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно
разпределение на подкрепата от Съюза.
Таблици 12—14:
Категории интервенции
Таблица 12: Измерение 1 Област на намеса
Приоритетна ос

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Код

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M
Decision=N ‘>

Таблица 13: Измерение 2 Форма на финансиране
Приоритетна ос

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Код

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Сума (EUR)

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Таблица 14: Измерение 3 Вид територия
Приоритетна ос

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Код

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’
Decision=N S’>

Сума (EUR)

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M
Decision=N ’>

3.6.2022 г.

РАЗДЕЛ 3
ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г) от Регламент (EС) № 1299/2013)
BG

3.1.

Финансов бюджетен кредит от ЕФРР (в EUR)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка i) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Таблица 15:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ЕФРР без
REACT-EU

<3.1.3 type=‘N’ <3.1.4 type=‘N’ <3.1.5 type=‘N’ <3.1.6 type=‘N’ <3.1.7 type=‘N’ <3.1.8 type=‘N’ <3.1.9 type=‘N’ Не се прилага
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>

Не се прилага

ЕФРР
REACT-EU

Не се прилага

<3.1.10
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.11
type=‘N’
input=‘M’>

Суми от ИПП
(когато е
приложимо)

Не се прилага

Не се прилага

Суми от ЕИС
(когато е
приложимо)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Общо

<3.1.10 type=‘N’
input=‘G’>

Официален вестник на Европейския съюз

Фонд
<3.1.1 type=‘S’
input=‘G’>

Обща сума

3.2.A

Общ финансов бюджетен кредит от ЕФРР и национално съфинансиране (в EUR)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1299/2013)

(1) Европейска инвестиционна банка.
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1. Във финансовата таблица се определя финансовият план на програмата за сътрудничество по приоритетни оси. Когато програмите на най-отдалечените региони съчетават
трансгранични и транснационални средства, за всяка от тях ще бъдат определени отделни приоритетни оси.
2. Във финансовата таблица се посочват с информационна цел вноските на трети държави, участващи в програмата за сътрудничество (различни от приноса от ИПП и ЕИС)
3. Приносът на ЕИБ (1) е представен на равнище приоритетна ос.
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Таблица 16:
План за финансиране

Приоритетна ос

Подкрепа от
Съюза (а)

Национално
Индикативно разпределение на
участие
националния еквивалент
(b) = (c) + (d))

Национално
публично
финансиране
(с)

<3.2.A.2
type=‘S’
input=‘G’>

Приоритетна ЕФРР
ос 1
(евентуално
включително
сумите,
прехвърлени
от ИПП и
ЕИС) (2)

<3.2.A.3
type=‘S’
input=‘G’>

<3.2.A.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.5
type=‘N’
input=‘G’>

<3.2.A.6
type=‘N’
input=‘M’>

100 % ставка
на
съфинансир
ане за
счетоводната
2020
—2021 г. (*)

100 % ставка
на
съфинансир
ане за
счетоводната
2021
—2022 г. (*)

Национално
частно
финансиране
(d) (1)

<3.2.A.7
type=‘N’
input=‘M’>

За
информация

Участие на
Участие на ЕИБ
трети държави

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9
type=‘P’
input=‘G’>

Вж. бележка
под линия (*)
за
подробности
(примери
по-долу)

Вж. бележка <3.2.A.10
под линия (**) type=‘N’
за
input=‘M’>
подробности
(примери
по-долу)

☐

☐

<3.2.A.11
type=‘N’
input=‘M’>

Официален вестник на Европейския съюз

<3.2.A.1
type=‘S’
input=‘G’>

Общо финансиране
(e) = (a) + (b)

Ставка на
съфинансир
ане (1)
(f) = (a)/(e) (2)

BG

Фонд

Основа за
изчисляване
на подкрепата
от Съюза
(Общо
допустими
разходи или
публични
допустими
разходи)

ИПП
ЕИС

3.6.2022 г.

☐

☐

☐

BG

☐

3.6.2022 г.

Приоритетна ЕФРР
ос N
(евентуално
включително
сумите,
прехвърлени
от ИПП и ЕИС)
ИПП
ЕИС
Приоритетна ЕФРР
ос N
REACT-EU
ЕФРР
ИПП
ЕИС
ЕФРР
REACT-EU
Общо

Общо за
всички
фондове

Официален вестник на Европейския съюз

Общо

Не се прилага Не се прилага

(1) Дерогацията от член 120, параграф 3, първа и втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (предвидена в член 92б, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) не се прилага за допълнителните ресурси на REACT-EU, разпределени за техническа помощ. Ставката на
съфинансиране за такава приоритетна ос за техническа помощ следва да бъде същата като ставката на съфинансиране за приоритетна ос за техническа помощ извън REACT-EU.
(2) Представянето на сумите, прехвърлени от ЕИС и ИПП, зависи от избрания вариант за управление.
(*) Като поставят отметка в клетката, държавите членки отправят искане да прилагат — съгласно член 25а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — ставка на съфинансиране от 100 % към разходите, декларирани в заявленията за плащане през счетоводната година,
започваща на 1 юли 2020 г. и завършваща на 30 юни 2021 г. за [всички приоритетни оси] [някои от приоритетните оси] на тази оперативна програма.
(**) Като поставят отметка в клетката, държавите членки отправят искане да прилагат — съгласно член 25а, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — ставка на съфинансиране от 100 % към разходите, декларирани в заявленията за плащане през счетоводната година,
започваща на 1 юли 2021 г. и завършваща на 30 юни 2022 г. за [всички приоритетни оси] [някои от приоритетните оси] на тази оперативна програма.

L 152/173

Да се попълни единствено ако приоритетните оси са изразени в общи стойности.

2)

В таблицата тази ставка може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

3.2.Б

Разпределение по приоритетни оси и тематични цели
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1)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (EС) № 1299/2013)
BG

Таблица 17:
Приоритетна ос

Тематична цел

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

Подкрепа от Съюза

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

Национално участие

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

Общо финансиране

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

Общо ЕФРР REACT-EU
Обща сума

Таблица 18:
Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата
(Позоваване: Член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (8)
Приоритетна ос

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за
Дял от общия размер на средствата, разпределени за програмата (%)
цели във връзка с изменението на климата (в EUR)

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

Официален вестник на Европейския съюз

Общо ЕФРР без REACT-EU

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

Общо ЕФРР REACT-EU
Общо

3.6.2022 г.

(8) Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.

3.6.2022 г.
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РАЗДЕЛ 4
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ (9)

(Позоваване: член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат предвид съдържанието и целите на
програмата за сътрудничество, включително по отношение на регионите и районите, посочени в член 174,
параграф 3 от ДФЕС, като се вземат предвид споразуменията за партньорство на участващите държави членки и се
представят начините, по които тази програма допринася за постигането на нейните цели и планираните резултати
<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.

Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)
Подход за използването на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципи за
определяне на областите, в които те ще бъдат приложени
(Позоваване: член 8, параграф 3, буква а) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2.

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие (когато е целесъобразно)
Принципи за определяне на областите в градовете, в които ще се изпълняват интегрирани действия за
устойчиво градско развитие, и ориентировъчен размер на разпределяната от ЕФРР подкрепа за тези
действия
(Позоваване: член 8, параграф 3, буква б) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Таблица 19:
Интегрирани действия за устойчиво градско развитие – ориентировъчен размер на подкрепата от
ЕФРР
Фонд

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

Ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР
(EUR)

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ЕФРР без REACT-EU

4.3

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)
Подход за използване на интегрираните териториални инвестиции (както е определено в член 36 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013), с изключение на случаите, обхванати от точка 4.2, и ориентировъчен размер на разпределяните за
тях финансови средства от всяка приоритетна ос
(Позоваване: член 8, параграф 3, буква в) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ’>

(9) В случай на преразглеждане на програмата с цел създаване на една или повече отделни приоритетни оси за тематичната цел „Улесняване
на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, тази част е необходима само когато се предоставя съответна
подкрепа.
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Таблица 20:
Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за ИТИ, различни от посочените в точка 4.2
(обща сума)
Приоритетна ос

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства
(подкрепа от Съюза) (в евро)

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Общо ЕФРР без REACT-EU
Общо ЕФРР REACT-EU
ОБЩО

4.4.

Принос на планираните интервенции към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските
басейни в зависимост от потребностите на програмния район, както са установени от съответните
държави членки, и при отчитане, когато е приложимо, на стратегически важните проекти, определени
в тези стратегии (когато е целесъобразно)
(когато държави членки и региони участват в макрорегионални стратегии и стратегии за морските
басейни)
(Позоваване: член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

3.6.2022 г.
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РАЗДЕЛ 5
РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

(Позоваване: член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
5.1.

Съответстващи органи
(Позоваване: член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Таблица 21:
Органи, които отговарят за програмата
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка i) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Орган

Наименование на органа и отдел или
звено

Ръководител на органа (позиция или
пост)

Управляващ орган

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Сертифициращ орган, когато е
приложимо

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Одитен орган

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Органът, към който Комисията прави плащания, е:
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква б) от Регламент (EС) № 1299/2013)
☐ сертифициращият орган

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>

Таблица 22:
Орган или органи, които изпълняват контролни и одитни функции
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Орган

5.2.

Наименование на органа и отдел или
звено

Ръководител на органа (позиция или
пост)

Орган или органи, определени да
изпълняват контролни функции

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

Орган или органи, определени да
отговарят за изпълнението на
одиторски функции

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

Процедура за създаване на съвместен секретариат
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка iv) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3.

Общо описание на механизмите за управление и контрол
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка v) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >
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5.4.
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Разпределяне на задълженията между участващите държави членки в случай на финансови корекции,
наложени от управляващия орган или Комисията
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка vi) от Регламент (EС) № 1299/2013)
<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5.

Използване на еврото (когато е приложимо)
(Позоваване: член 28 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
Метод, избран за преизчисляване на разходи, извършени във валута, различна от еврото
<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6.

Включване на партньорите
(Позоваване: член 8, параграф 4, буква в) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Предприети действия за включване на партньорите, посочени в член 5 от Регламент (EС)
№ 1303/2013 в подготовката на програмата за сътрудничество и ролята на партньорите в
подготовката и изпълнението на програмата за сътрудничество, включително включването им в
мониторинговия комитет
<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>
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РАЗДЕЛ 6
КООРДИНАЦИЯ

(Позоваване: член 8, параграф 5, буква а) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Механизмите, с които се гарантира ефективна координация между ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и
ЕФМДР и други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, включително координацията и
евентуалната комбинация с Механизма за свързване на Европа, ЕИС, Европейския фонд за развитие (ЕФР) и ИПП,
както и с ЕИБ, като се отчитат разпоредбите, изложени в общата стратегическа рамка, както е определено в
приложение I към Регламент (ЕС) № 1303/2013. Когато държави членки и трети държави участват в програми за
сътрудничество, които включват използването на бюджетни кредити по ЕФРР за най-отдалечените региони и
средства от ЕФР, механизми за координация на подходящо равнище с цел улесняване на ефективната координация
на използването на тези ресурси
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >
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РАЗДЕЛ 7.
НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

(Позоваване: член 8, параграф 5, буква б) от Регламент (EС) № 1299/2013 (10))
Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и при необходимост — на планираните
действия за намаляване на тази тежест, придружено от ориентировъчен график за тяхното изпълнение.
<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

(10) Не се изисква за INTERACT и ESPON.
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РАЗДЕЛ 8
ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

(Позоваване: член 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
8.1.

Устойчиво развитие (11)
Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат изискванията за опазване на
околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата и приспособяване към
него, устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска.
<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.

Равни възможности и недопускане на дискриминация (12)
Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация
на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или
сексуална ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на програмата за сътрудничество,
и по-специално във връзка с достъпа до финансиране, като се имат предвид потребностите на различните целеви
групи, изправени пред риск от подобна дискриминация, и по-специално изискванията за осигуряване на
достъпност за хората с увреждания.
<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.

Равенство между половете
Описание на приноса на програмата за сътрудничество за насърчаване на равенството между мъжете и жените и —
където е целесъобразно — описание на уредбата, с която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на
ниво програма и на ниво операции
<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

(11) Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.
(12) Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.
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РАЗДЕЛ 9
ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

9.1.

Големи проекти, които следва да бъдат изпълнени в рамките на програмния период
(Позоваване: член 8, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1299/2013)
Таблица 23:
Списък на големи проекти (13)

Проект
<9.1.1 type=‘S’
maxlength=‘500’ input=‘S’
decision=N>

9.2.

Планирана дата за
уведомление/ подаване
(година, тримесечие)

Планирано започване на
изпълнението
(година, тримесечие)

Планирана дата на
завършване
(година, тримесечие)

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

Приоритетни оси/
инвестиционни
приоритети
<9.1.5 type=‘S’ input=‘S
decision=’N’ ’>

Рамка на изпълнението на програмата за сътрудничество (14)
Таблица 24:
Рамка на изпълнението (обобщаваща таблица)
Приоритетна ос

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

9.3.

Показател или основна
стъпка за изпълнението

Мерна единица, когато е
целесъобразно

Етапна цел за 2018 г.

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

Крайна цел (2023 г.)
<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

Съответни партньори, включени в подготовката на програмата за сътрудничество

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.

Приложими условия за изпълнение на програмите, които уреждат финансовото управление,
програмирането, мониторинга, оценката и контрола на участието на трети държави в транснационални
и междурегионални програми чрез принос с ресурси от ЕИС и ИПП
(Позоваване: член 26 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

(13) Не се прилага за INTERACT и ESPON.
(14) Не се прилага по отношение на тематичната цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията
от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
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ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системите за електронен обмен на данни като отделни файлове):
— Проект на доклад за предварителната оценка, с резюме (задължително)
(Позоваване: член 55, параграф 2 и член 92б, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
— Писмено потвърждение за съгласие със съдържанието на програмата за сътрудничество (задължително)
(Позоваване: член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)
— Карта на района, обхванат от програмата за сътрудничество (когато е целесъобразно)
— Резюме на програмата за сътрудничество, предназначено за гражданите (когато е целесъобразно)“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/873 НА КОМИСИЯТА
от 2 юни 2022 година
за изменение за 331-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с
организациите ИДИЛ (Даеш) и Ал Кайда
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни
мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и
по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се
прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на посочения регламент.

(2)

На 27 май 2022 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да
измени шест вписвания в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага
замразяването на финансови средства и икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 2 юни 2022 година.

За Комисията,
от името на председателя,
Генерален директор
Генерална дирекция „Финансова стабилност,
финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационните данни за посочените по-долу вписвания в категорията „Физически лица“ в приложение I към
Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменят, както следва:
(1) „HAJJI 'ABD AL-NASIR (псевдоними Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Дата на раждане: между
1965 г. и 1969 г. Адрес: Сирийска арабска република. Място на раждане: Tall 'Afar, Ирак. Гражданство: иракско. Дата
на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 19.11.2018 г.“
се заменя със следното:
„Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (на арабски:  )ﻃﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮ ﺍﻝ ﺧﻮﻳﺖнадеждни псевдоними: а) Hajji
Abdelnasser, б) Hajji Abd al-Nasr, в) Hajji ‘Abd Al-Nasir (включен преди в списъка под това име); ненадеждни
псевдоними: а) Taha al-Khuwayt, б) Mullah Taha, в) Mullah Khuwayt). Дата на раждане: между 1965 г. и 1969 г. Място
на раждане: Тал Афар, Ирак. Гражданство: иракско. Адрес: затвор в Ирак. Друга информация: Бивш губернатор за ИДИЛ
на провинция аl-Jazira, военен лидер в Сирийската арабска република, както и член и председател на Делегирания
комитет на ИДИЛ. Задържан в Ирак от 2019 г. Дата на определянето по член 7г, параграф 2, буква и): 19.11.2018 г.“
(2) „Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (изписване на оригиналния език: ( )ﺃﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰпо
проверена информация известен още като а) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, б) Hajji Abdallah, в) Abu ‘Umar
al-Turkmani, г) Abdullah Qardash, д) Abu ‘Abdullah Qardash, е) al-Hajj Abdullah Qardash, ж) Hajji Abdullah Al-Afari,
з) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, и) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, ж) Amir Muhammad Sa’id
‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; по непроверена информация известен още като: а) Al-Ustadh, б) Ustadh Ahmad).
Дата на раждане: а) 5.10.1976 г., б) 1.10.1976 г. Място на раждане: а) Тал Афар, Ирак; б) Мосул, Ирак. Гражданство:
иракско. Друга информация: Водач на Ислямска държава в Ирак и Леванта, посочена в списъка като Ал Кайда в Ирак.
Дата на определението съгласно 7г, параграф 2, буква и): 21.5.2020 г.“
се заменя със следното:
„Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi (на арабски: ( )ﺃﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲнадеждни псевдоними: а)
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, б) Hajji Abdallah, в) Abu ‘Umar al-Turkmani, г) Abdullah Qardash, д) Abu
‘Abdullah Qardash, е) al-Hajj Abdullah Qardash, ж) Hajji Abdullah Al-Afari, з) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, и)
Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, й) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, к) Amir
Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (включен преди в списъка под това име); ненадеждни псевдоними: а)
Al-Ustadh, б) Ustadh Ahmad). Дата на раждане: а) 5.10.1976 г., б) 1.10.1976 г., в) 6.1.1976 г. Място на раждане: а)
Тал Афар, Ирак; б) Мосул, Ирак. Гражданство: иракско. Национален идентификационен номер: 00278640 (издаден на
2.5.2012 г.). Адрес: а) House 110, Street 704, District 704, Тал Афар, Ирак (предишен адрес), б) близо до Shahid
Mazen Mosque и al-Khansa Hospital, Мосул, Ирак (предишен адрес), в) Идлиб, Сирийска арабска република. Друга
информация: Водач на Ислямска държава в Ирак и Леванта, включена в списъка като Ал Кайда в Ирак. Име на майката:
Samira Shareef ( )ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺷﺮﻳﻒили Sahra Sharif Abd al-Qader ()ﺳﻬﺮﺓ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ. Височина 170 cm, с ампутация на
десния крак. Заповед за арест, издадена от Ирак през 2018 г. По получени данни починал на 3 февруари 2022 г. Дата
на определянето по член 7г, параграф 2, буква и): 21.5.2020 г.“
(3) „Aris Sumarsono (известен още като (надеждни псевдоними): a) Zulkarnan, б) Zulkarnain, в) Zulkarnin, г) Arif Sunarso,
д) Zulkarnaen, е) Aris Sunarso, ж) Ustad Daud Zulkarnaen; известен още като (ненадежден псевдоним): Murshid). Дата
на раждане: 1963 г. Място на раждане: село Gebang, Masaran, Sragen, Централна Ява, Индонезия. Гражданство:
индонезийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 16.5.2005 г.“
се заменя със следното:
„Aris Sumarsono (надеждни псевдоними: a) Zulkarnan, б) Zulkarnain, в) Zulkarnin, г) Arif Sunarso, д) Zulkarnaen, е)
Aris Sunarso, ж) Ustad Daud Zulkarnaen; ненадеждни псевдоними: а) Murshid, б) Daud, в) Pak Ud, г) Mbah Zul, д)
Zainal Arifin, е) Zul, ж) Abdullah Abdurrahman, з) Abdul, и) Abdurrahman). Дата на раждане: 19.4.1963 г. Място на
раждане: село Gebang, Masaran, Sragen, Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Адрес: а) Desa
Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Индонезия, б) Desa Taman Fajar, Kecamatan
Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Индонезия. Дата на определянето по член 7г, параграф 2,
буква и): 16.5.2005 г.“
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(4) „Mochammad Achwan (известен още като: a) Muhammad Achwan, б) Muhammad Akhwan, в) Mochtar Achwan, г)
Mochtar Akhwan, д) Mochtar Akwan). Адрес: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang,
Индонезия. Дата на раждане: а) 4.5.1948 г. б) 4.5.1946 г. Място на раждане: Tulungagung, Индонезия. Гражданство:
индонезийско. Национален идентификационен номер: 3573010405480001 (индонезийска лична карта под името
Mochammad Achwan). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.“
се заменя със следното:
„Mochammad Achwan (надеждни псевдоними: a) Muhammad Achwan, б) Muhammad Akhwan, в) Mochtar Achwan, г)
Mochtar Akhwan, д) Mochtar Akwan). Дата на раждане: а) 4.5.1948 г., б) 4.5.1946 г. Място на раждане: Tulungagung,
Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: а) 3573010405480001 (индонезийска
лична карта), б) 353010405480001 (индонезийска лична карта). Адрес: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001,
Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Индонезия. Друга информация: изпълняващ длъжността емир на Jemmah
Anshorut Tauhid (JAT). Свързан с Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rahim Ba’aysir и Jemaah Islamiyah. Дата на определянето
по член 7г, параграф 2, буква и): 12.3.2012 г.“
(5) „Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (известен още като а) Mounir Helel, б) Mounir Hilel, в) Abu Rahmah, г) Abu
Maryam al-Tunisi. Дата на раждане: 10.5.1983 г. Място на раждане: Ben Guerdane, Тунис. Гражданство: тунизийско.
Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 29.2.2016 г.“
се заменя със следното:
„Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (ненадеждни псевдоними: а) Mounir Helel, б) Mounir Hilel, в) Abu Rahmah,
г) Abu Maryam al-Tunisi.) Дата на раждане: 10.5.1983 г. Място на раждане: Ben Guerdane, Тунис. Гражданство:
тунизийско. Национален идентификационен номер: 08619445. Адрес: Amria Ben Guerdane, Medenine, Тунис. Друга
информация: Посредник при набирането на чуждестранни бойци терористи, с опит в създаването и осигуряването на
маршрути за пътуване. Участващ активно в предоставянето на материална подкрепа на Организацията на Ал
Кайда в ислямския Магреб в Северна Африка. Подпомагал чуждестранни бойци терористи при пътуванията им през
Северна Африка към Сирийската арабска република, за да се присъединят към Ислямска държава в Ирак и Леванта,
включена в списъка като Ал Кайда в Ирак. Професия: селскостопански работник. Име на майката: Mbarka Helali. Дата
на определянето по член 7г, параграф 2, буква и): 29.2.2016 г.“
(6) „Muhammad Sholeh Ibrahim (известен още като: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, б) Muhammad Sholeh Ibrohim, в)
Muhammad Soleh Ibrahim, г) Sholeh Ibrahim, д) Muh Sholeh Ibrahim). Дата на раждане: септември 1958 г. Място на
раждане: Demak, Индонезия. Гражданство: Индонезия. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка
i): 20.4.2016 г.“
се заменя със следното:
„Muhammad Sholeh Ibrahim (надеждни псевдоними: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, б) Muhammad Sholeh Ibrohim, в)
Muhammad Soleh Ibrahim, г) Sholeh Ibrahim, д) Muh Sholeh Ibrahim). Звание: Ustad. Дата на раждане: септември
1958 г. Място на раждане: Demak, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: а)
3311092409580002 (индонезийска лична карта), б) 3311092409580003 (индонезийска лична карта). Адрес: а)
Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Индонезия, б) Desa
Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Индонезия. Друга
информация: Служил като изпълняващ длъжността емир на Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) от 2014 г. и оказвал
подкрепа на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал Кайда в Ирак. Професия:
преподавател/частен учител. Дата на определянето по член 7г, параграф 2, буква и): 20.4.2016 г.“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/874 НА КОМИСИЯТА
от 1 юни 2022 година
относно реда и условията за разрешаването на биоцид, съдържащ N-(трихлорометилтио)фталимид
(Фолпет), отнесено за разглеждане от Нидерландия в съответствие с член 36, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер С(2022) 3465)
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно
предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 36, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 септември 2016 г. дружеството TROY CHEMICAL BV („заявителят“) подаде заявление до компетентните
органи на редица държави членки, включително Германия, за паралелно взаимно признаване на биоцид за защита на
тъкани или полимеризирани материали (продуктов тип 9 в съответствие с приложение V към Регламент (ЕС)
№ 528/2012), съдържащ N-(трихлорометилтио)фталимид (Фолпет) като активно вещество („биоцида“). Референтната
държава членка, която отговаря за оценката на заявлението съгласно посоченото в член 34, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 528/2012, е Нидерландия.

(2)

В съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на 1 октомври 2020 г. Германия отнесе
възражение до координационната група, като изтъкна, че биоцидът не отговаря на условията, предвидени в член 19,
параграф 1, буква г) от посочения регламент.

(3)

Германия счита, че биоцидът не отговаря на условията, определени в член 19, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС)
№ 528/2012, тъй като няма заключения относно класификацията на биоцида по отношение на определени физични
рискове и характеристики на безопасност, а именно когато се разглежда като възпламенимо твърдо вещество,
самоактивиращо се вещество или смес, самонагряващо се вещество или смес, вещество или смес, което/която в
контакт с вода отделя възпламеними газове, както и относителната температура на самозапалване за твърди вещества
— данни, спадащи към основните данни съгласно дял 1, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012,
поради което тези изисквания за предоставяне на данни не могат да бъдат отменени, освен ако е възможно адаптиране
в съответствие с приложение IV към посочения регламент.

(4)

Нидерландия посочи, че биоцидът е идентичен с активното вещество N-(трихлорометилтио)фталимид (Фолпет).
Понастоящем за Фолпет не е налице хармонизирана класификация по отношение на физичните рискове, както е
предвидено в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2).

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
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(5)

Тъй като в рамките на координационната група не бе постигнато споразумение, на 5 януари 2021 г. Нидерландия
отнесе нерешеното възражение до Комисията в съответствие с предвиденото в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012. Нидерландия предостави на Комисията подробно изложение на въпроса, по който държавите членки
не успяха да постигнат съгласие, както и причините за различията им. Екземпляр от изложението беше изпратен на
заинтересованите държави членки и на заявителя.

(6)

Като едно от условията за издаване на разрешение в член 19, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се
посочва, че физичните и химичните свойства на биоцида трябва да са определени и да се смятат за приемливи за
целите на подходящата употреба и транспорт на продукта.

(7)

В член 20, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се посочва, че заявителят за разрешение на
биоцид подава досие или писмо за достъп за биоцида, което отговаря на изискванията, посочени в приложение III към
този регламент.

(8)

В член 21 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се посочва, че заявителят не е длъжен да предоставя данните, които се
изискват съгласно член 20 от споменатия регламент, когато данните не са необходими поради естеството на
експозиция, свързано с предлаганите видове употреба, когато от научна гледна точка не се налага данните да бъдат
предоставени или когато от техническа гледна точка не е възможно данните да бъдат събрани, както и че заявителят
може да предложи адаптиране на тези изисквания за предоставяне на данни в съответствие с приложение IV към
Регламент (ЕС) № 528/2012 и че основанията за предложеното адаптиране на изискванията за предоставяне на
данни се посочват ясно в заявлението с позоваване на конкретните правила в приложение IV към посочения
регламент.

(9)

Съгласно дял 1, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012 данните за определяне дали даден биоцид
трябва да се счита за експлозив, възпламенимо твърдо вещество, самоактивиращо се вещество или смес, пирофорно
твърдо вещество, самонагряващо се вещество или смес, вещество или смес, което/която в контакт с вода отделя
възпламеними газове, оксидиращо твърдо вещество, органичен пероксид, корозивност за металите, както и
относителната температура на самозапалване за твърди вещества, спадат към основните данни, които трябва да се
предоставят в подкрепа на заявлението за разрешаване на биоциди. Съгласно точка 18, буква а) от приложение VI
към посочения регламент оценката на риска трябва да определи опасностите, дължащи се на физикохимични
свойства.

(10)

Освен това съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 производителите, вносителите и
потребителите надолу по веригата трябва да класифицират веществата или смесите в съответствие с дял II от
посочения регламент преди тяхното пускане на пазара. В член 8, параграф 2 от посочения регламент се предвижда,
че за да определи дали дадено вещество или смес представлява някоя от физичните опасности, посочени в част 2 от
приложение I към същия регламент, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата трябва да
проведе изпитванията, изисквани по тази част, освен ако вече не е налице убедителна и надеждна информация.

(11)

Следователно самокласификацията следва да доведе до ново изпитване за тези физични опасности, когато не е налице
убедителна и надеждна информация съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. В съответствие със
самокласификациите, предоставени в списъка за класификация и етикетиране, поддържан от Европейската агенция по
химикали (3), понастоящем нито един от 2 572-те нотификатори за Фолпет не класифицира веществото по отношение
на физичните опасности, а като причини нотификаторите са посочили, че за някои физични опасности има
достатъчно налични данни, за да се заключи, че критериите за класификация не са изпълнени, докато за други
физични опасности липсват данни.

(12)

Въпреки задължението по член 20, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 във връзка с дял 1, точка 4 от
приложение III към посочения регламент и задължението по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, не
беше предоставена информация за класификацията на биоцида по отношение на физичните опасности и
характеристиките на безопасност.

(3) Данни за нотификация — Списък за класификация и етикетиране (europa.eu)
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(13)

На 19 май 2021 г. Комисията даде възможност на заявителя да представи писмени бележки в съответствие с член 36,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявителят представи бележки на 18 юни 2021 г.

(14)

В своите бележки заявителят представи обосновка за освобождаване от изискванията за предоставяне на данни,
установени в дял 1, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012, за някои физични опасности
(самоактивиращи се вещества и смеси, пирофорни твърди вещества, самонагряващи се вещества и смеси, оксидиращи
твърди вещества, органични пероксиди, корозивност за металите), като се позова на натрупания опит, докато за други
(експлозиви, възпламеними твърди вещества, вещества и смеси, които в контакт с вода отделят възпламеними газове,
както и относителната температура на самозапалване за твърди вещества) заявителят се позова на доклада за оценка
на активното вещество.

(15)

След внимателно проучване на представените от заявителя бележки и след консултация с Европейската агенция по
химикали Комисията счита, че с изключение на корозивността за металите, за която може да бъде приета
предоставената от заявителя обосновка за освобождаване от изискванията, цялата останала информация,
предоставена от заявителя, не позволява да се направи заключение относно класификацията на продукта по
отношение на физичните опасности и характеристиките на безопасност, спадащи към основните данни, посочени в
дял 1, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012, и че не е предоставена убедителна обосновка за
адаптиране на изискванията за предоставяне на данни в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕС)
№ 528/2012. Поради това Комисията счита, че не е възможно да се установи дали биоцидът отговаря на условията,
определени в член 19, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Настоящото решение се прилага за биоцидa, обозначен с номер BC-FS027255-29 в Регистъра за биоциди.
Член 2
Без подаването на съответната информация, посочена в дял 1, точка 4 от приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012,
при спазване на принципните възможности за адаптиране на изискванията за предоставяне на данни, определени в
приложение IV към посочения регламент, няма доказателства, че биоцидът отговаря на условията, определени в член 19,
параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
Член 3
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2022 година.

За Комисията
Stella KYRIAKIDES
Член на Комисията
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/875 НА КОМИСИЯТА
от 1 юни 2022 година
относно някои временни спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Италия
(нотифицирано под номер С(2022) 3727)
(само текстът на италиански език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по
животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за
здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже
сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да
причини смущения в движенията на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към
трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете при дивите свине съществува сериозен риск от разпространение
на болестта към други диви свине и към животновъдни обекти за отглеждани свине.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) се допълват правилата за контрол на болестите от списъка,
посочени в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и определени като болести от категории
A, B и C в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (3). По-специално в членове 63—66 от Делегиран
регламент (ЕС) 2020/687 се предвижда предприемането на определени мерки при официално потвърждение на
огнище на болест от категория А при диви животни, включително африканска чума по свинете при дивите свине.
Посочените разпоредби например предвиждат определянето на инфектирана зона и забрана за движението на диви
животни от видовете от списъка и продукти от животински произход, получени от тях.

(4)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията (4) се определят специални мерки за контрол във връзка с
африканската чума по свинете. По-специално в член 3, буква б) от посочения регламент за изпълнение се предвижда
в случай на огнище на африканска чума по свинете при дивите свине в област на държава членка да се определи
инфектирана зона в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687. Освен това в член 6 от посочения
регламент за изпълнение се предвижда, че тази зона трябва да се впише като ограничителна зона II в част II от
приложение I към него, а инфектираната зона, определена в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС)
2020/687, трябва незабавно да се коригира, така че да обхване най-малко съответната ограничителна зона II.
Специалните мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС)
2021/605, включват, наред с другото, забрана за движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони
II, и на продукти от тях, извън тези ограничителни зони.

(1) OB L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г.,
стр. 64).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и
контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински
видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията от 7 април 2021 г. за определяне на специални мерки за контрол във връзка с
африканската чума по свинете (ОВ L 129, 15.4.2021 г., стр. 1).
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(5)

След потвърждаването на 27 май 2022 г. на огнище на африканска чума по свинете при дива свиня в провинция Rieti,
регион Lazio, Италия информира Комисията за актуалната обстановка на своя територия във връзка с тази болест. От
компетентния орган на тази държава членка съответно се изисква да определи инфектирана зона в съответствие с
Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605.

(6)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на
необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо инфектираната зона по отношение
на африканската чума по свинете в Италия да бъде определена на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената
държава членка.

(7)

С цел да се избегне по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, докато бъде вписана областта
от Италия, която е засегната от неотдавнашното огнище на болестта, като ограничителна зона II в част II от
приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, предвидените в регламента специални мерки за контрол
във връзка с африканската чума по свинете, които се прилагат по отношение на движенията на пратки от свине,
отглеждани в ограничителни зони II, и на продукти от тях, извън тези зони, следва да се прилагат и за движението на
посочените пратки извън инфектираната зона, определена от Италия след неотдавнашното огнище на болестта, в
допълнение към мерките, които са предвидени в членове 63—66 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(8)

Посочената инфектирана зона в Италия съответно следва да бъде вписана в приложението към настоящото решение и
следва да бъде предмет на специалните мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете, които се
прилагат за ограничителни зони II, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605. Поради сериозния
характер на новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на африканската чума по свинете обаче и
като се вземе предвид повишеният непосредствен риск от по-нататъшното разпространение на болестта, следва да се
забрани движението на пратки с отглеждани свине и на продукти от тях от инфектираната зона към други държави
членки и към трети държави, в съответствие с посочения регламент за изпълнение. В настоящото решение следва да
се предвиди и продължителността на зонирането.

(9)

Поради това, за да се намалят рискове от неотдавнашното огнище на африканска чума по свинете при дивите свине в
Италия, с настоящото решение следва да се предвиди, че преди датата на изтичане на срока на настоящото решение
Италия не следва да разрешава движението на пратки от отглеждани в инфектираната зона свине и на продукти от
тях от инфектираната зона към други държави членки и към трети държави.

(10)

Предвид неотложността на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с разпространението на африканската
чума по свинете е важно мерките, определени в настоящото решение за изпълнение, да започнат да се прилагат
възможно най-скоро.

(11)

До приемането на становище от страна на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите в
Италия следва незабавно да бъде определена инфектираната зона и тя да бъде вписана в приложението към
настоящото решение, както и да се предвиди продължителността на зонирането.

(12)

Настоящото решение подлежи на преразглеждане на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията,
животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Италия осигурява незабавното определяне от страна на компетентния орган на тази държава членка на инфектирана зона по
отношение на африканската чума по свинете в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и член 3, буква
б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, и гарантира, че зоната обхваща най-малко областите, посочени в
приложението към настоящото решение.

Член 2
Италия гарантира, че специалните мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете, които се прилагат за
ограничителни зони II, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, се прилагат в областите, вписани като
инфектирана зона в приложението към настоящото решение, в допълнение към мерките, които са предвидени в членове
63—66 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.
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Член 3
Италия гарантира, че движението на пратки от свине, отглеждани в областите, вписани като инфектирана зона в
приложението, и на продукти от тях не е разрешено към други държави членки и към трети държави.
Член 4
Настоящото решение се прилага до 31 август 2022 г.
Член 5
Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2022 година.

За Комисията
Stella KYRIAKIDES
Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Области, определени като инфектирана зона в Италия съгласно член 1

Следните общини в провинция Rieti:
— Borgo Velino;
— Micigliano;
— Posta;
— Borbona;
— Cittaducale;
— Castel Sant’Angelo;
— Antrodoco;
— Petrella Salto;
— Fiamignano;
Следните общини в провинция L’Aquila:
— Cagnano Amiterno.

Дата, до която се прилагат мерките

31 август 2022 г.
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