
PA\889044BG.doc PE480.523v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/0300(COD)

29.2.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Докладчик по становище: Pavel Poc



PE480.523v01-00 2/9 PA\889044BG.doc

BG

PA_Legam



PA\889044BG.doc 3/9 PE480.523v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение
На 19 октомври 2011 г. Европейската комисия представи своето предложение за 
регламент относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура. 
Предложението на Комисията има за цел да бъде гарантирано, че енергийните мрежи и 
съоръжения за складиране в ЕС ще бъдат завършени до 2020 г .  По-конкретно, с 
настоящия регламент се цели пълната интеграция на вътрешния енергиен пазар, 
включително чрез гарантиране, че нито една държава членка няма да бъде изолирана от 
европейската мрежа.

Чрез регламента се оказва принос за устойчивото развитие и за защитата на околната 
среда, тъй като по този начин на Съюза се дава възможност да постигне своите цели за 
2020 г. и едновременно с това се осигурява сигурност на доставките и солидарност сред 
държавите членки.

Както беше изискано в съобщението на Комисията, озаглавено „Приоритети за 
енергийната инфраструктура за 2020 г. и по-нататък”, съществуващата политика 
относно трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) следва да бъде преразгледана, 
подсилена с инструменти от новата политика за енергийната инфраструктура, ускорена 
и финансирана по подходящ начин. 

Финансиране
През следващите десет години са необходими приблизително 200 милиарда евро за 
изграждането на газопроводи и електроразпределителни мрежи. По-конкретно: 140 
милиарда евро за електропреносни мрежи за високо напрежение, за акумулиране на 
електроенергия и за въвеждане на интелигентни мрежови системи, 70 милиарда евро за 
газопроводи, хранилища, терминали за втечнен/сгъстен природен газ (ВПГ/СПГ) и 
инфраструктура за реверсивно подаване на газ,  както и 2,5 милиарда евро за 
инфраструктура за пренос на CO2. 

Това означава, че настоящите равнища на инвестиции трябва да бъдат увеличени 
значително. В сравнение с периода от 2000 г. до 2010 г. това би довело до увеличение 
на инвестициите в газовия отрасъл с 30% и до стопроцентно увеличение в 
електроенергийния отрасъл в сравнение със същия период.

Установяване на проблеми
Проблемите, свързани с процедурите за предоставяне на разрешителни и съпротивата 
от страна на обществеността, спадат към основните причини, спъващи своевременното 
изпълнение на енергийни инфраструктурни проекти, по-специално за въздушни 
електропроводи.

Административните процедури са сложни и неефикасни, особено по отношение на 
организирането на процедурите и компетентността на участващите страни, остават 
разпокъсани и без ясни срокове, без предварително планиране и координация на 
прилагането на екологичното законодателство на ЕС.
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Противопоставянето на засегнатото население е свързано с неяснотата относно 
добавената стойност от даден проект, реалното или въображаемото въздействие върху 
околната среда и ландшафта, загрижеността за здравето и безопасността, закъснялото и 
недостатъчно участие на обществеността и заинтересованите страни.

В някои държави членки по отношение на процедурите за предоставяне на 
разрешителни за инфраструктурни инвестиции също така се наблюдават спекулации, 
свързани с политики или въпроси на собственост.

Въздействие върху околната среда
Енергийните инфраструктури, които се подготвят сега, трябва да бъдат в съответствие 
с дългосрочните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката и тяхното 
осъществяване в различни национални енергийни политики. планирането на проектите 
за енергийна инфраструктура следва изцяло да бъде съобразено с принципа за 
предпазливост.

Предложението трябва да интегрира съществуващите изисквания в областта на 
защитата на околната среда в контекста на енергийната инфраструктура. Приоритетно 
значение следва да бъде дадено на тези енергийни източници, които не са свързани с 
разходи за обществото и околната среда.

Освен капиталовите и оперативни разходи, от изграждането, функционирането и 
извеждането от експлоатация на енергийна инфраструктура произтичат значителни 
екологични разходи. Тези екологични разходи трябва да бъдат отчитани в анализа на 
разходите и ползите, като се използва подход на отчитане на разходите за целия жизнен 
цикъл. Необходима е обстойна оценка на въздействието върху околната среда на 
проектите за енергийна инфраструктура за всеки отделен случай, за да бъде направена 
оценка на значителните рискове, като се вземат предвид местните и регионални 
екологични условия.

Прозрачност и участие на обществеността
Новите правила дават на гражданите по-добра възможност за участие в проекти и за 
ефективно изразяване на възгледи. В регламента се подчертава, че гражданите трябва 
да бъда включвани на ранен етап от процедурата за издаване на разрешително. В 
регламента се подчертава, че това трябва да бъде сторено, преди изпълнителят на 
проекта да подаде официално заявление за даване на разрешително. По този начин 
тревогите на гражданите могат да бъдат отчитани на етапа на планиране на проекта. 
Текущата практика в множество държави членки е публичните консултации да бъдат 
провеждани, след като досието е било представено на компетентния орган.

Проекти от общ интерес
За тази цел Комисията е определила 12 приоритетни коридора и области, които 
обхващат мрежите за пренос на електроенергия, газ, нефт и въглероден диоксид. Тя 
предлага режим на „общ интерес” за проекти, които допринасят за осъществяването на 
тези приоритети и са били обозначени като такива. Проектите от общ интерес следва да 
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се възползват от по-бързата процедура за издаване на разрешителни, която не следва да 
надвишава три години.

Препоръки на докладчика
Докладчикът приветства предложението за ускоряване на вземането на решения за 
свързани с инфраструктура разрешителни и новите правила за подобряване на 
възможността за участие на гражданите и оповестяване на техните възгледи.

Въпреки това не е възможно инфраструктурните проекти да бъдат освободени от 
законодателството в областта на околната среда и в съответствие с член 11 от ДФЕС 
предложението трябва да интегрира съществуващите изисквания в областта на 
защитата на околната среда в контекста на енергийната инфраструктура.

Трябва да бъдат гарантирани висококачествени обществени разисквания и 
европейското законодателство в областта на околната среда трябва надлежно да се 
взема предвид.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда, 
следва да се дава разрешение по 
причини от първостепенен 
обществен интерес, ако са изпълнени
всички условия по Директива 92/43/ЕО
и Директива 2000/60/ЕО.

(20) На проектите от общ интерес 
следва да бъде даван „приоритетен 
статут“ на национално равнище, който 
да осигурява бързо административно 
третиране. Тези проекти следва да бъдат 
считани от компетентните органи за 
проекти от обществен интерес. На 
проекти, имащи отрицателно 
въздействие върху околната среда, не 
следва да се дава разрешение.
Разрешение следва да се дава 
единствено на проекти, които 
изпълняват всички условия по 
Директива 92/43/ЕО, Директива 
79/409/ЕО и Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – тире 4 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сигурност на доставките, наред с 
другото посредством засилване на 
настоящата стабилност на преноса 
и /или устойчивостта на сривове;

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На проектите от общ интерес следва да 
се дава статут на възможно най-висока 
национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при процедурите 
по издаване на разрешения, в случаите 
при които и по начина по който такова 
третиране е предвидено в действащата 
национална нормативна уредба по 
отношение на съответния вид енергийна 
инфраструктура.

На проектите от общ интерес следва да 
се дава статут на възможно най-висока 
национална значимост и да бъдат 
третирани като такива при 
пространственото планиране,
процедурите по издаване на разрешения 
и оценката на въздействие върху 
околната среда, в случаите при които и 
по начина по който такова третиране е 
предвидено в действащата национална 
нормативна уредба по отношение на 
съответния вид енергийна 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите членки се стремят да 
създават механизми за обезщетяване 
на населението, засегнато от 
проектите от общ интерес, както и 
от други национални проекти в 
областта на енергийната 
инфраструктура.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
7a. В държавите членки, в които 
части от процеса на издаване на 
разрешителни, включително 
пространствено планиране и 
процедури за оценка на въздействието 
върху околната среда, не водят до 
правно задължително разрешение, 
компетентните органи са задължени 
да гарантират, че 
продължителността е подобаващо 
интегрирана в общите времеви рамки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на следните критерии:

2. Проектите от общ интерес, попадащи 
в категориите по точка 1, буква а) до 
буква г) и точка 2 от Приложение II (с 
изключение на проектите за помпено-
акумулиращи водноелектрически 
централи), отговарят на изискванията за 
финансова подкрепа от ЕС под формата 
на безвъзмездна помощ за строително-
монтажни работи съгласно 
разпоредбите на [Регламента на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизма за свързване на 
Европа], при условие че се изпълняват 
по процедурата съгласно член 5, 
параграф 6, буква б), или че 
съответстват на най-малко два от
следните критерии:

Or. en
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