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Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на 
Комисията от 4 юни 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на техническите критерии 
за проверка с цел определяне на условията, при които дадена икономическа 
дейност се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаването на 
изменението на климата или за адаптирането към изменението на климата, и с 
цел определяне дали тази икономическа дейност не нанася значителни вреди във 
връзка с постигането на някоя от другите екологични цели
(C(2021)2800 – 2021/2753(DEA))

Европейският парламент,

– като взе предвид делегирания регламент на Комисията от 4 юни 2021 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета 
чрез установяване на техническите критерии за проверка с цел определяне на 
условията, при които дадена икономическа дейност се квалифицира като 
допринасяща съществено за смекчаването на изменението на климата или за 
адаптирането към изменението на климата, и с цел определяне дали тази 
икономическа дейност не нанася значителни вреди във връзка с постигането на 
някоя от другите екологични цели (C(2021)2800),

– като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/20881, и по-специално член 10, параграф 3, член 11, параграф 
3 и член 23, параграф 6 от него,

– като взе предвид член 111, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт2,

А. като има предвид, че в член 194, параграф 2 от ДФЕС се признава правото на 
държавите членки да определят условията за използване на енергийните си 
ресурси, да избират между различни енергийни източници и да определят общата 
структура на енергийното си снабдяване;

Б. като има предвид, че за някои държави членки ядрената енергия представлява 
основният, а за много други – важен източник за снабдяване с енергия;

В. като има предвид, че някои държави членки зависят от изкопаеми горива и че в 
рамките на енергийния преход те трябва да намерят други възможности за 
постигане на целта за въглеродна неутралност до 2050 г.;

1 ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13.
2 ОВ C 270, 7.7.2021 г., стp. 2.
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Г. като има предвид, че в съобщение за медиите изпълнителният секретар на 
Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации 
(ИКЕ на ООН) Олга Алгайерова заяви във връзка с доклада на ИКЕ на ООН, 
озаглавен „Technology Brief Nuclear Power“, публикуван на 11 август 2021 г., че за 
държавите, които изберат да прилагат тази технология, ядрената енергия е важен 
източник на нисковъглеродна електрическа и топлинна енергия, която може да 
допринесе за постигането на въглеродна неутралност и по този начин да спомогне 
за смекчаване на изменението на климата и за изпълнение на Програмата до 2030 
г. за устойчиво развитие;

Д. като има предвид, че защитата на стратегическите интереси на Съюза изисква 
запазването на промишлен сектор, в който някои държави членки са придобили 
опит, така че в този сектор Съюзът да е в състояние да се конкурира на 
международно равнище;

Е. като има предвид, че ядреният сектор е силно стратегически сектор, в който 
инвестират основните световни сили, а така също и инвеститори като Бил Гейтс и 
Джеф Безос, с цел разработване на новаторски решения за бъдещето;

Ж. като има предвид, че от 2000 г. насам Китай е увеличил десетократно броя на 
действащите атомни електроцентрали и благодарение на тази технология делът на 
декарбонизираната енергия в енергийния микс на страната възлиза на 30%;

З. като има предвид, че е важно да се направят необходимите инвестиции, за да се 
постигане напредък в научните изследвания и да се запази 
конкурентоспособността на сектора предвид международната конкуренция, 
особено от страна на Съединените щати и Китай;

И. като има предвид, че на 19 март 2021 г. ръководителите на седем държави членки 
(Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция и Чехия) изпратиха 
писмо до Комисията с искане тя спешно да осигури еднакви условия на 
конкуренция за ядрената енергетика в Съюза, без да я изключва от европейските 
политики и стимули в областта на климата и енергетиката;

Й. като има предвид, че експертните групи, упълномощени от Комисията, стигнаха 
до заключението3, че ядрените дейности са съвместими със задълженията по 
Регламент (ЕС) 2020/852 и че няма научни доказателства, че ядрената енергия е 
по-вредна за човешкото здраве или околната среда, отколкото други технологии 
за производство на електроенергия, които вече са включени в таксономията;

К. като има предвид, че тези групи също така считат дълбоките геоложки хранилища 
за подходящо и безопасно средство за изолиране на отработено гориво и други 
високоактивни отпадъци от биосферата за много дълъг период;

Л. като има предвид, че в допълнителен делегиран акт може да бъдат включени 
ядрената енергия и природният газ, но че както беше обявено от Комисията, това 
не е сигурно и този допълнителен делегиран акт няма да стане достъпен преди 

3 Доклад на Научния комитет по здравни, екологични и възникващи рискове, приет на 29 юни 2021 г.
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септември 2021 г.;

М. като има предвид, че не е подходящо да се остави нерешен въпрос от толкова 
голямо значение, като към Регламент (ЕС) 2020/852 се представят няколко 
делегирани акта;

Н. като има предвид, че изграждането или преобразуването на атомни 
електроцентрали не отговаря на условията за финансиране по линия на Фонда за 
справедлив преход или на програмата InvestEU и би било опасно целият сектор да 
бъде лишен от финансиране през следващите десетилетия;

О. като има предвид, че ядрената енергия е залог за стабилни и 
висококвалифицирани работни места в Съюза;

П. като има предвид, че всяка дейност по производство на енергия е свързана с 
рискове и под някаква форма оказва въздействие върху околната среда, но 
ядрената енергия е нисковъглеродна дейност и изпълнява пълноценна роля за 
постигането на целите на Съюза и следователно има положително съотношение 
полза/риск;

Р. като има предвид, че от съществено значение продължават да бъдат усилията, 
свързани с обработката на отпадъците, тяхната повторна употреба или 
съхранение, както и научните изследвания на нови форми за използване на 
атомната енергия;

С. като има предвид, че безопасността на инсталациите, транспортирането и 
обработката на радиоактивни отпадъци трябва да остане абсолютен приоритет;

Т. като има предвид, че приблизително 25% от потреблението на енергия в Европа 
са пряко свързани със сектора на домакинствата и с употребата главно за 
отопление и охлаждане;

У. като има предвид, че природният газ осигурява жизнеспособно алтернативно 
гориво за транспорта, намалява емисиите от морския и тежкотоварния и 
автомобилния транспорт на дълги разстояния и осигурява гъвкав капацитет за 
подпомагане на електроенергийна мрежа с нарастващ дял на непостоянните 
възобновяеми източници;

Ф. като има предвид, че освен електрификацията и водородните технологии 
съществена роля след 2050 г. ще изпълняват и нисковъглеродните течни горива;

Х. като има предвид, че Съюзът не разполага с правомощия по отношение на 
националните политики в областта на горите, така че няма правно основание за 
включване в делегирания регламент на Комисията на критерии за устойчивост за 
политиките в областта на горите;

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да 
я уведоми, че делегираният регламент не може да влезе в сила;
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3. изразява съжаление, че Комисията не признава правото на държавите членки да 
определят условията за използване на енергийните си ресурси, да избират 
измежду различни енергийни източници и да определят общата структура на 
енергийното си снабдяване, което им се предоставя по силата на член 194, 
параграф 2, втора алинея от ДФЕС;

4. изразява съжаление, че Комисията не е приложила принципа на технологична 
неутралност, посочен в член 19 от Регламент (ЕС) 2020/852;

5. изразява съжаление, че в делегирания регламент Комисията не е разгледала, нито 
е отговорила на въпроса за ядрената енергия, което лишава таксономията от 
нейната прозрачност, надеждност, предвидимост и изчерпателност, като по този 
начин се затрудняват инвеститорите при вземането на информирани решения при 
пълно познаване на фактите и с това се спъва конкурентоспособността на някои 
участници;

6. изразява съжаление, че Комисията не е разгледала, нито е отговорила на въпроса 
за природния газ, който следва да се разглежда като базова и преходна 
технология;

7. изразява съжаление, че критериите за проверка, които се прилагат в строителния 
сектор за прозорци и врати, не отчитат всички съответни фактори, като например 
безплатното използване на слънчева енергия за стъкло, материали със стъклени 
слоеве и т.н.;

8. подчертава, че по време на лятната ваканция на Парламента за членовете на ЕП е 
било невъзможно да упражняват подходящ демократичен контрол върху 
делегирания регламент на Комисията, като се има предвид липсата на „пълна 
картина“ на това какво ще бъде или няма да бъде разрешено съгласно Регламент 
(ЕС) 2020/852;

9. призовава Комисията в качеството си на пазител на Договорите да спазва член 
194 от ДФЕС и член 19 от Регламент (ЕС) 2020/852, като постановява, че 
принципът на технологична неутралност се гарантира чрез съобразяване със 
становището на експертите (възложено от самата Комисия) и чрез включване на 
ядрената енергия към енергиите, съвместими с целите на Регламент (ЕС) 
2020/852, Европейския зелен пакт и енергийния преход като цяло;

10. призовава Комисията да се придържа към научнообоснования подход, както е 
посочено от експертите на Съвместния изследователски център на Комисията4;

11. призовава Комисията да представи всички дейности, обхванати от Регламент (ЕС) 
2020/852, в един делегиран акт, за да се даде възможност за пълен и съдържателен 
демократичен контрол;

12. счита, че делегираният регламент на Комисията не съответства на общите цели на 
Съюза в областта на климата;

4 Доклад на Съвместния изследователски център от 2 март 2021 г.
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13. призовава Комисията да представи нов делегиран акт, който да включва дейности, 
свързани с ядрена енергия и природен газ, и който да отчита позицията на 
Парламента;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
правителствата и парламентите на държавите членки.


