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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията е да се преразгледа настоящата система за уведомяване 
относно енергийните инвестиционни проекти: то цели събирането на адекватна 
информация за планираните инвестиции с цел да се даде възможност на Комисията да 
следи за състоянието на инфраструктурата и да предвижда потенциални проблеми.

Въпреки че предложението има доста административен характер, то дава сигнал за 
очакванията, свързани с естеството и качествата на бъдещите инвестиции. 
Следователно е от значение да се постави допълнителен акцент върху въздействието на 
проектите върху околната среда с цел да се предоставят гаранции и допълнителни 
стимули за изграждането и извеждането от експлоатация на енергийната 
инфраструктура по устойчив начин и при подобаващо зачитане на околната среда. 

Следователно докладчикът по становище препоръчва предложението да бъде изменено 
съобразно следните насоки:

 Подобаващо внимание следва да се отделя на въздействието на предлаганите 
проекти върху околната среда с цел да се гарантира, че енергийната система се 
развива по устойчив начин. Инвестиционните проекти следва да се придружават 
от подходяща оценка на въздействието върху околната среда, както се изисква, 
наред с друго, от Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда1. 

 Инфраструктурните проекти могат да бъдат извеждани от експлоатация 
поетапно, като постепенно се намалява техният производствен капацитет. В този 
случай следва да се съобщават не само датата на окончателно затваряне, но и 
междинните дати на постепенно спиране.

 При прекратяване на експлоатацията на инфраструктурни обекти може да е 
необходимо възстановяване на околната среда на обекта вследствие на 
замърсяване и заразяване. Следователно, когато това е уместно и се изисква от 
специфичното законодателство, уведомяването следва да осигурява и 
информация относно планираните мерки за възстановяване.

 С цел да се избегне изграждането на няколко по-малки инсталации за 
съхранение на въглероден диоксид, с капацитет точно под установената 
пределна стойност, следва да се уведомява за всички инсталации за съхранение 
на въглероден диоксид, независимо от техния капацитет.

В по-общ план, докладчикът по становище отбелязва, че съществуващото 
законодателство на ЕС вече налага задължения за докладване и уведомяване по 
отношение на инвестициите и инфраструктурата. Следва да се гарантира, че 
използването на такава информация е по-добре съгласувано, така че да се избегне 
дублиране на задълженията за докладване.

ИЗМЕНЕНИЯ
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.; във вида, в който е изменена
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Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Във връзка с новите цели на 
енергийната политика и новите пазарни 
, следва да се обърне по-голямо 
внимание на инвестициите за енергийна 
инфраструктура в Общността, по-
специално с оглед на предвиждане на 
проблемите, насърчаване на най-
добрите практики и установяване на по-
голяма прозрачност по отношение на 
бъдещото развитие на европейската 
енергийна система.

(5) Във връзка с новите цели на 
енергийната политика и пазарни 
тенденции, следва да се обърне по-
голямо внимание на инвестициите за 
енергийна инфраструктура в 
Общността, по-специално с оглед на 
предвиждане на проблемите, 
насърчаване на най-добрите практики и 
установяване на по-голяма прозрачност 
по отношение на бъдещото развитие на 
европейската енергийна система. 
Подобаващо внимание следва да се 
отделя на въздействието на 
предлаганите проекти върху 
околната среда с цел да се гарантира, 
че енергийната система се развива по 
устойчив начин. Когато това се 
изисква от специфичното 
законодателство, инвестиционните 
проекти следва да се придружават от 
оценка на въздействието върху 
околната среда, като следва също 
така да се посочват мерките, 
планирани за възстановяване на 
околната среда.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) позоваване на оценката на 
въздействието върху околната среда 
на инвестиционните проекти, когато 
такава оценка на въздействието се 
изисква от специфичното 
законодателство.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вероятната дата на извеждането от 
експлоатация.

б) вероятната дата на извеждането от 
експлоатация, включително, когато е 
приложимо, междинните дати за 
постепенно спиране на действието на 
инфраструктурния обект;

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 - буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) позоваване на оценката на 
въздействието върху околната среда 
на проектите за извеждане от 
експлоатация, когато такава оценка 
на въздействието се изисква от 
специфичното законодателство;
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 - буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) списък на планираните мерки за 
възстановяване на околната среда, 
когато такова възстановяване се 
изисква от специфичното 
законодателство.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение -  точка 5.2 - тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Инсталации за съхранение (обекти или 
комплекси за съхранение с капацитет 
равен на или по-голям от 100 хиляди 
тона).

– Инсталации за съхранение (обекти или 
комплекси за съхранение независимо 
от техния капацитет).

Or. en


