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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства плана за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива; 

припомня, че транспортът е един от главните източници на въглеродни емисии в 

Европа и единственият сектор, в който емисиите все още се увеличават; 

подчертава, че е необходима допълнителна координация на местно и регионално 

равнище и на равнището на ЕС във всички области на политиката, свързани с 

инфраструктурата за алтернативни горива, за да се осигури трайна европейска 

конкурентоспособност по отношение на знанията, технологиите и пазарния дял; 

изтъква целта да се изгради адекватна инфраструктурна мрежа за алтернативни 

горива, така че да се постигне пълната декарбонизация на транспортния сектор до 

2050 г.; призовава Комисията да предложи за тази цел пътна карта за следващите 

пет години, очертаваща общата политическа рамка и общите цели за всички 

държави членки; 

2. настоятелно призовава държавите членки да гарантират бързото разполагане и по-

нататъшното финансиране на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива 

и на високоскоростни и свръхскоростни решения за зареждане по протежение на 

централната и широкообхватната  мрежа ТЕN-Т, включително в градските и 

селските райони, чрез по-нататъшно разработване и изпълнение на амбициозни и 

съгласувани национални рамки за политиката; подчертава, че наличието и 

достъпността на частна и обществена инфраструктура за презареждане с 

електрическа енергия и с гориво е от решаващо значение за повишаване на 

приемането от страна на потребителите на превозните средства, задвижвани с 

алтернативни горива; счита, че следва да се даде приоритет на решенията с най-

голям потенциал за намаляване на емисиите през целия жизнен цикъл на 

превозното средство, като се взема предвид принципът на технологична 

неутралност; 

3. призовава държавите членки надлежно да се съобразят с принципите, залегнали в 

централната и в широкообхватната мрежа ТЕN-Т, както и с общата транспортна 

политика при изготвянето на своите национални рамки за политиката; 

4. настоятелно призовава държавите членки, чиито национални стратегически рамки 

са съсредоточени предимно върху природния газ, да преразгледат този избор, 

който противоречи на ориентирания към електромобилност сценарий, възникващ 

в Европа, и който в крайна сметка не помага да се ускори намаляването на 

емисиите от транспортния сектор в дългосрочен план; призовава тези държави 

членки да пренасочат своите национални стратегически рамки към електричество, 

произведено от възобновяеми източници, синтетичен метан от електричество, 

биогаз и биометан; 

5. подчертава важността на устойчивото градско планиране, преминаването от 

частно към споделено и обществено използване на транспорта и инвестирането в 

разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в обществените 

транспортни услуги, по-специално за въвеждането на електрически автобуси, 
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които са били само 10% от всички нови автобуси, закупени в Европа през 2017 г.; 

6. призовава да бъде даден приоритет на бързите и свръхбързите решения за 

зареждане на околовръстните пътища, местата за паркиране и главните улици в 

гъсто населените градски райони; счита, че за тази цел следва да се засили 

сътрудничеството и координацията между местните органи, 

електроразпределителните дружества и частните инвеститори; 

7. подкрепя електрифицираните пътища, които позволяват зареждането по време на 

движение на електрическите превозни средства; призовава за по-широкото им 

развитие, най-малкото по пътищата на централната и на широкообхватната мрежа 

ТЕN-Т; счита, че електрифицираните пътища могат да бъдат решение, даващо 

възможност за намаляване на размера на акумулаторите и съответно на цените на 

новите превозни средства; 

8. отбелязва със загриженост, че нивото на амбицията и степента на изпълнение на 

националните политически рамки се различават коренно в различните държави 

членки и че общото развитие на инфраструктурата за алтернативни горива, 

включително на инфраструктурата за зареждане с електроенергия, изостава; 

изразява съжаление относно факта, че само осем държави членки изпълняват 

изцяло изискванията за национални рамки за политиката, определени в Директива 

№ 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за 

разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива1, както и че две държави 

членки не са представили своите национални рамки за политиката в сроковете, 

определени в член 3 от директивата; подчертава в това отношение, че тези рамки 

за политиката са от съществено значение за целите на привличане на частни 

партньори за финансиране на инфраструктурата за зареждане; поради това 

приканва Комисията да обмисли въвеждането на обвързващи национални цели и 

редовно докладване по държави, за да се гарантира развитието на опорна 

инфраструктура за алтернативни горива по протежение на мрежата TEN-T до 

2025 г.;  

9. подчертава, че държавите членки следва да определят конкретни, обвързващи и 

приложими цели за мрежата за дистрибуция на алтернативни горива, които да 

отразяват както действителното, така и планираното навлизане на пазара на 

превозни средства, работещи с такива горива; 

10. изразява съжаление, че горивата с изкопаем произход, като природен газ и 

втечнен нефтен газ, все още се считат за алтернативни горива съгласно Директива 

2014/94/ЕС, като по този начин се подкопава постигането на целта на Съюза за 

декарбонизация на транспортния сектор до средата на века; 

11. призовава Комисията да извърши подробен анализ на различните национални 

рамки за политиката и да вземе предвид успешните национални и регионални 

мерки в своите препоръки до останалите държави членки; 

12. призовава Комисията да представи критерии за устойчивост за водородни и 

синтетични горива, въз основа на емисиите от целия жизнен цикъл, които вземат 

                                                 
1 ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1. 
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предвид емисиите нагоре по веригата от производството на електроенергия, 

необходими за всички производствени процеси, и тяхното въздействие върху 

търсенето на вода и земеползването; 

13. насърчава държавите членки да увеличат предлагането на зарядни точки за 

електрически превозни средства, достъпни за обществеността в градските и 

крайградските зони; 

14. счита, че развитието на инфраструктура за зареждане на електрически превозни 

средства следва да се насърчава с предимство навсякъде където качеството на 

въздуха е лошо, и че в плановете за качество на въздуха следва да се докладва 

информацията за взетите или планирани мерки за насърчаване на 

електромобилността; 

15. призовава за непрекъснато инвестиране в научни изследвания и иновации, за да се 

комбинират допълнително възобновяемите енергийни източници и устойчивите 

видове транспорт за постигане на мобилност с нетни нулеви емисии до средата на 

века; 

16. отбелязва, че собствениците на електрически превозни средства най-често 

зареждат своите автомобили в дома или на работното място; подчертава 

необходимостта от всеобхватна и оперативно съвместима частна и споделена 

обществена инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и 

велосипеди в дома и на работното място, както и въз основа на задължението за 

предоставяне на такава инфраструктура за зареждане на бензиностанциите, 

намиращи се по маршрутите на дълго разстояние; отчита необходимостта както 

от публични, така и от частни инвестиции, за да се постигне оптимално покритие; 

подчертава в този контекст необходимостта да бъде инсталирана достатъчно 

инфраструктура за зареждане и в новите, и в съществуващите сгради; отбелязва, 

че повишаването на разпространението на информация и участието на частния 

сектор са съществено важни за постигане на очертаните цели; 

17. отбелязва със загриженост, че през 2017 г. в Европа е било възможно да се купят 

само 19 модела електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторна 

батерия, и 25 модела хибридни електрически превозни средства с възможност за 

включване към електрическата мрежа, в сравнение с над 417 модела превозни 

средства с бензинови или дизелови двигатели с вътрешно горене, които са били 

на разположение на европейските клиенти1; 

18. подчертава, че без адекватна дистрибуторска мрежа употребата на алтернативни 

горива не може да се увеличи; подчертава необходимостта от задължения за 

дистрибуция, за да се намали несигурността относно мащаба на 

инфраструктурата; 

19. призовава Комисията да разработи регламент относно ползването на роуминг във 

връзка с обществено достъпната инфраструктура за алтернативни горива, най-

                                                 
1  Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Междинен доклад относно наличието и ценовата 

достъпност на превозните средства с нулеви емисии), Element Energy, октомври 2017 г. 
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малкото по мрежата TEN-T; 

20. отбелязва, че националните планове, представени на Комисията като част от 

изпълнението на Директива 2014/94/ЕС, показват, че настоящият брой зарядни 

точки, налични в Съюза, е достатъчен за броя на електрическите превозни 

средства на пътя – въз основа на препоръката на Комисията за една зарядна точка 

на всеки десет електрически превозни средства; 

21. отбелязва също, че националните планове за въвеждане на инфраструктури за 

обществено зареждане до 2020 г. в целия ЕС също се очаква да не изостават от 

очаквания ръст на броя на превозните средства, както и че ще има също така 

достатъчно бързи зарядни устройства по протежение на основните 

автомагистрални маршрути, с поне едно бързо зарядно устройство на всеки 40 км; 

22. подчертава, че след 2020 г. ще има необходимост от значителни допълнителни 

инвестиции извън съществуващите планове, за да се отговори на броя на 

електрическите превозни средства, които се очаква да бъдат на пътя, и че 

финансирането от ЕС ще бъде важно, особено в по-малко развитите пазари; 

23. подчертава, че е необходимо да се акцентира повече върху решенията за 

интелигентно зареждане; отбелязва, че това може да се постигне, като се 

гарантира, че изискванията за частна и обществено споделена инфраструктура за 

зареждане надхвърлят минималните изисквания, определени при 

преразглеждането на Директива 2010/31/EС на Европейския парламент и Съвета 

от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите1; подчертава, 

че недостатъчната инфраструктура за зареждане е една от основните пречки за 

въвеждането на устойчив транспорт в ЕС; 

24. подчертава, че тъй като не е възможно всички потребители да зареждат 

електрически превозни средства в дома си, е необходимо да бъдат намерени 

интегрирани решения за жилищните и нежилищните сгради и да се съчетаят 

съоръженията за зареждане с друга съществуваща инфраструктура, например 

стълбовете за улично осветление; 

25. отбелязва, че ръстът на пазара за електрически превозни средства ще увеличи 

търсенето на електроенергия по мрежата, но че според Европейска агенция за 

околна среда (ЕАОС) един електрифициран до 80% автомобилен парк през 2050 г. 

ще доведе средно само до 10% увеличение на търсенето на електроенергия в ЕС; 

26. отбелязва, че в градските зони следва да е налична инфраструктура за зареждане с 

електроенергия за всички видове превозни средства, включително за споделени 

превозни средства, електрически фургони, електрически велосипеди и двуколесни 

МПС; 

27. подчертава подобренията, които могат да бъдат постигнати при намаляване на 

емисиите на CO2 , намаляване на шумовото замърсяване, подобряване на 

качеството на въздуха и други ползи за околната среда, чрез бреговото 

електрозахранване; призовава Комисията и държавите членки да създадат 

                                                 
1  OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13. 
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допълнителни основани на политиката стимули за развитието на бреговото 

електрозахранване както за морските пристанища, така и за пристанищата по 

вътрешните водни пътища, така че да се намалят емисиите от транспорта, 

ползващ изкопаеми горива; насърчава в това отношение държавите членки да 

разработят интегрирани планове за бързото въвеждане на изцяло електрически 

фериботи; отбелязва, че ще са необходими допълващи национални разпоредби, за 

да се гарантира, че корабите, които са на стоянка, са задължени да използват 

наличната чиста енергия, разположена на сушата; освен това насърчава 

отпускането на по-голямо финансово подпомагане за развитието на бреговото 

електрозахранване за морските пристанища и за пристанищата по вътрешните 

водни пътища, тъй като високите разходи възпрепятстват неговата икономическа 

осъществимост; подчертава възможностите, които предоставя Механизмът за 

свързване на Европа за подкрепа на по-нататъшни промени в тази област; 

28. изразява съжаление за прекалено бавния напредък в разполагането на 

инфраструктура за алтернативни горива и в наличието на превозни средства, 

задвижване с алтернативни горива, и призовава производителите да активизират 

усилията си в това отношение; 

29. призовава държавите членки да преразгледат своите рамки за енергийно данъчно 

облагане, за да се улесни и стимулира преминаването към алтернативни горива и 

да се премахне обременяващото данъчно облагане върху електроенергията, 

използвана за производството на алтернативни горива, включително за 

„електроенергия в газ“ като начин на съхранение за възобновяеми източници на 

енергия с неритмичен характер; 

30. насърчава предоставянето на чиста енергия на летищата (за използване в 

стационарни самолети, както и за мобилно оборудване на летищата), за да се 

намали потреблението на керосин, да се подобри качеството на въздуха, да се 

намали въздействието върху изменението на климата и шумовото замърсяване; 

31. отбелязва, че един круизен кораб с мощност за собствено електрозахранване от 

4,6 MW вероятно ще изгори повече от 700 литра гориво на час, надхвърляйки 

еквивалента на 688 камиона с работещи двигатели; 

32. насърчава европейските производители на автомобили да увеличат инвестициите 

в разработването на превозни средства със свръхниски емисии като един от 

начините за ускоряване на навлизането им на пазара на ЕС; призовава Комисията, 

държавите членки и автомобилната промишленост да доразвият предлагането на 

леко- и тежкотоварни превозни средства с алтернативни горива, например като 

подкрепят амбициозни цели за намаляване на средните емисии, които да бъдат 

постигнати до 2025 г. или 2030 г. за автопарка на ЕС от нови леки пътнически 

автомобили, леки търговски превозни средства и тежкотоварни превозни 

средства; 

33. призовава съзаконодателите да определят графика, подходящата система от 

стимули и равнището на амбиция за дела на превозните средства с ниски и нулеви 

емисии в общия автопарк на ЕС с цел постигане на пълна декарбонизация на 

транспортния сектор до 2050 г.; счита, че това е необходимо, за да се създаде 

инвестиционна сигурност за пазара на превозни средства, използващи 
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алтернативни горива, и да се ускори разгръщането на достатъчна придружаваща 

инфраструктура; отчита, че предизвикателствата, свързани с преминаването към 

устойчив транспорт, възникват по цялата верига на доставки; 

34. насърчава държавите членки да ускорят разполагането на инфраструктура за 

зареждане за обществения транспорт, както и да стимулират търсенето на 

автобуси с алтернативно гориво и други електрически обществени превозни 

средства, като дават предимство на тези системи, които са най-неутрални по 

отношение на емисиите от гледна точка на пълния жизнен цикъл на превозното 

средство; 

35. насърчава местните и регионалните органи, които участват в Световното 

споразумение на кметовете за климата и енергетиката, да се стремят да включат 

конкретни мерки в своите планове за действие за устойчива енергетика, в 

частност за изграждането или завършването на инфраструктура за зареждане на 

електрически превозни средства; 

36. насърчава местните и регионалните публични органи да използват в по-голяма 

степен съществуващите възможности за съфинансиране за устойчива градска 

мобилност по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), за да завършат инфраструктурата за зареждане и презареждане с 

гориво на превозни средства с нулеви и ниски емисии. 
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