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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства стратегията на Комисията за подпомагане на използването на втечнения 

природен газ (ВПГ) като алтернативно транспортно гориво, когато ВПГ замества 

по-замърсяващи конвенционални горива и не заема мястото на възобновяемите 

енергийни източници, при условие че се произвежда по устойчив начин и че 

допринася за целта за декарбонизация на транспорта; подчертава ползите за 

околната среда от смесване на втечнен природен газ, използван в транспорта, с 

устойчив течен биометан, извлечен от отпадъци и остатъци; 

2. подчертава, че стратегията на ЕС за втечнения природен газ трябва да бъде 

съгласувана с рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз и да спомага за 

повишаване на сигурността на енергийните доставки, за декарбонизация и за 

дългосрочна устойчивост на икономиката, както и за осигуряване на достъпни и 

конкурентни цени на енергията; освен това подчертава, че стратегията трябва да 

бъде част от по-широкообхватните европейски цели и приоритети в областта на 

климата и енергетиката и да съответства на споразумението, постигнато в рамките 

на COP21, като поставя акцент върху намаляването на търсенето, повишаването на 

енергийната ефективност и прекратяването на използването на изкопаеми горива; 

3. изтъква, че използването на ВПГ за тежкотоварни превозни средства, плаващи по 

море кораби и плавателни съдове по вътрешните водни пътища може да намали 

емисиите на различни замърсители (серни оксиди, азотни оксиди и прахови 

частици), а при плавателните съдове може да даде възможност на сектора да 

изпълни изискванията на европейското и на международното законодателството в 

областта на околната среда, като се намали съдържанието на сяра и азот в корабните 

горива, използвани в зоните за контрол на емисиите и извън тях; 

4. подчертава, че използването на ВПГ може също да доведе до намаляване на 

емисиите на парникови газове от морския и автомобилния транспорт, при условие 

че се предприемат всички мерки за свеждане до минимум на емисиите на метан 

през жизнения цикъл на горивото, включително в етапите на производство, 

разпространение и изгаряне; ето защо призовава за предприемане на подходящи 

мерки за свеждане до минимум на емисиите на метан в цялостната верига на ВПГ 

чрез използването на най-добрите налични технологии, както и за осигуряване на 

подходящо финансиране за научноизследователската и развойната дейност за тази 

цел; 

5. припомня неколкократния призив на Парламента за задължителни цели в областта 

на климата и енергетиката за периода до 2030 г. за намаляване най-малко с 40% на 

вътрешните емисии на парникови газове, за постигане на дял от поне 30% на 

възобновяемите източници на енергия и за 40% енергийна ефективност, което да 

бъде постигнато посредством индивидуални национални цели; 

6. отбелязва, че ВПГ, и по-специално сгъстеният природен газ (СПГ), представлява 

също така трайно решение за обществения транспорт, което вече е на разположение 
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и може да спомогне за намаляване на замърсяването на въздуха и на шумовото 

замърсяване, като подобри условията на живот, по-специално в градските 

агломерации; 

7. отбелязва, че макар ВПГ и СПГ да могат да представят надеждни преходни решения 

за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда, техните 

дългосрочни ползи ще бъдат реализирани само ако се насърчава едновременно 

плавният преход към използването на втечнен биогаз (LBG) и други форми на 

възобновяема енергия, като се гарантира оперативната съвместимост на системите 

за втечнен природен газ и за втечнен биогаз; 

8. подчертава, че наличието на ефикасна инфраструктурна мрежа за зареждане е 

предпоставка за съществено разгръщане на ВПГ като алтернативно гориво в 

транспортния сектор; призовава Комисията и държавите членки да въведат стимули 

за изграждането на такава инфраструктура, за да се отстранят съществуващите 

пропуски по отношение на снабдяването и да се създаде цялостна мрежа за 

доставка; 

9. призовава държавите членки да транспонират Директива 2014/94/ЕС за 

разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива до 18 ноември 2016 г., и 

да осигурят изпълнението ѝ в рамките на установените срокове, по-специално по 

отношение на създаването на станции за зареждане с ВПГ, поне по протежение на 

съществуващата основна трансевропейска транспортна мрежа, за да гарантират, че 

тежкотоварните моторни превозни средства, задвижвани с ВПГ, могат да се движат 

в целия Съюз, както и създаването на станции за зареждане в морските и речните 

пристанища, за да се даде възможност на плавателни съдове по вътрешните водни 

пътища или плаващи по море кораби, задвижвани с ВПГ, да се движат в рамките на 

основната трансевропейска транспортна мрежа; припомня, че държавите членки, в 

тясно сътрудничество с регионалните и местните органи, следва да преценят в 

своите национални рамки за политиката необходимостта от инсталиране на станции 

за зареждане с ВПГ в пристанищата извън основната трансевропейска транспортна 

мрежа, и подчертава, че тази преценка следва да включва подробен анализ на 

разходите и ползите; призовава също така Комисията да извърши оценка на това 

дали съществуващите финансови инструменти са подходящи за подпомагане на 

изграждането на станции за зареждане с ВПГ в пристанищата извън основната 

трансевропейска транспортна мрежа; 

10. призовава също така държавите членки да осигурят изпълнението на Директива 

2014/94/ЕС по отношение на създаването на станции за зареждане със СПГ, за да 

гарантират, че моторните превозни средства, задвижвани с такова гориво, могат да 

се движат в градските/крайградските агломерации и други гъсто населени райони, и 

поне по протежение на съществуващата основна трансевропейска транспортна 

мрежа да се осигури възможността тези превозни средства да се движат в целия 

Съюз; 

11. подчертава необходимостта от установяване на общи технически спецификации за 

станции за зареждане с ВПГ за плаващи по море кораби, за плавателни съдове по 

вътрешните водни пътища и за моторни превозни средства съгласно предвиденото в 

Директива 2014/94/EС; призовава за въвеждане на стриктно хармонизирани правила 
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за безопасност и на обучение за съхранение, зареждане и бордово ползване на ВПГ 

в целия Съюз, като същевременно се допуска възможността за едновременно 

зареждане и извършване на товаро-разтоварни операции; подчертава, че тази 

дейност следва да бъде извършена в тясно сътрудничество с Международната 

морска организация (ММО) и Европейската агенция по морска безопасност 

(ЕАМБ); 

12. подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране на 

научноизследователската и развойната дейност за разработването на 

усъвършенствани технологии за плавателни съдове по вътрешните водни пътища, 

плаващи по море кораби и моторни превозни средства с цел да се премине бързо 

към флот с по-ниски въглеродни емисии, както и за развитието на безпилотните 

системи за инсталиране на точки за зареждане с ВПГ; призовава също така 

Комисията и държавите членки да създадат стимули за разработване на кораби и на 

превозни средства, задвижвани с ВПГ, или за преобразуване на такива, използващи 

конвенционално гориво, така че да могат да използват ВПГ; 

13. призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за транспортирането 

на ВПГ с железопътен транспорт, тъй като това не само ще намали автомобилния 

транспорт, но и ще допринесе за екологосъобразното и безопасно транспортиране 

на гориво, което е устойчиво и с ниско съдържание на замърсители; 

14. призовава Комисията да преразгледа Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на 

чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, за да осигури по-силни 

стимули за възлагащите органи и организации, както и за определени оператори, 

при закупуване на пътни превозни средства да вземат под внимание енергийните и 

екологичните въздействия, като една от целите е да се насърчи обновяването на 

автомобилния парк, като се използват в по-голяма степен алтернативни горива, като 

например ВПГ и биогаз; 

15. призовава Комисията във връзка с Директивата за качеството на горивата да 

определи нова цел за намаляване на интензитета на парниковите газове от целия 

жизнен цикъл на транспортните горива, не на последно място с оглед насърчаване 

на ВПГ и биогаза, чийто интензитет на отделяне на въглерод от целия жизнен цикъл 

на газа е по-нисък от този на конвенционалните горива; 

16. призовава Комисията, след консултация със заинтересованите страни да прецени 

дали наред с Регламент (ЕО) № 443/2009 за определяне на стандарти за емисиите на 

CO2 от нови леки пътнически автомобили не би могла да създаде еквивалент на CO2 

за емисиите на въглеводороди, не на последно място с оглед на информирането на 

потребителите; 

17. посочва, че перспективата за драстично увеличение с около 50% на предлагането на 

ВПГ в световен мащаб през следващите няколко години, а съответно и за по-ниски 

цени, представлява важна възможност за Съюза, особено с оглед на сигурността и 

устойчивостта на сектора; 

18. призовава ЕС да завърши вътрешния пазар на газ, така че да излезе с нужните 

послания по отношение на цените, с цел както ВПГ да се насочи към регионите, в 

които той е необходим, така и да се даде възможност да бъдат направени 
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необходимите инвестиции в инфраструктура; 

19. призовава ЕС да увеличи усилията си в тясно сътрудничество с международните 

партньори за популяризирането на свободни, ликвидни и прозрачни глобални 

пазари на ВПГ; 

20. подчертава, че достъпът до ВПГ трябва също така да бъде улеснен на 

международно равнище и че следователно съхранението на ВПГ трябва да се 

основава на прозрачна и недискриминационна структура на тарифите, съгласувана 

между държавите членки; 

21. подчертава значението на инфраструктура за ВПГ на морските и речните 

пристанища за насърчаването на мултимодалността, тъй като те могат да се 

използват от кораби, плаващи по море, плавателни съдове по вътрешните водни 

пътища и тежкотоварни превозни средства, които осигуряват по-нататъшния 

транспорт по суша; настоятелно призовава националните и регионалните оператори 

да работят в тясно сътрудничество с цел засилване на многофункционалността и 

възможностите за експлоатация на инфраструктурата; 

22. отбелязва, че настоящите терминали за зареждане с ВПГ не са разпределени 

оптимално на територията на ЕС; подчертава, че морските пристанища играят 

важна роля за оптимизирането на преноса на ВПГ в целия Съюз, като действат като 

центрове за ВПГ; призовава за създаването на дългосрочна и стабилна финансова 

рамка и постоянни възможности за финансиране чрез Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и 

полезните взаимодействия между транспортния и енергийния сектор, морските 

магистрали, „Хоризонт 2020“, европейските структурни и инвестиционни фондове и 

Европейската инвестиционна банка; 

23. подчертава, че заедно с Механизма за свързване на Европа регламентът за 

трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) установява подходяща рамка на 

политиката, чрез която да се окаже подкрепа и на газовата инфраструктура на ЕС, в 

това число преноса на газ, терминалите за ВПГ и съхранението на ВПГ, което 

значително улеснява идентифицирането на проекти, от които ЕС се нуждае, и 

осигуряването на тяхното изпълнение; 

24. призовава Комисията да определи съвместно с държавите членки съоръжения за 

съхранение на газ от регионално значение и да осигури финансова подкрепа за 

насърчаване на най-ефективното изграждане и ползване на инфраструктура или за 

своевременно подобряване на съществуващия капацитет; 

25. счита, че следва да бъде взет предвид принципът за географски баланс, когато се 

избира бъдещото място на нови терминали за ВПГ или за 

модернизиране/разширяване на капацитета на съществуващи терминали за ВПГ с 

помощта на средства от ЕС; подчертава, че следва да бъде разгледана изцяло 

икономическата мотивация за изграждането на нови терминали и да бъдат 

възприети най-ефективните в икономически план решения, за да се даде 

възможност на всички държави членки да се възползват от достъпа до 

международните пазари за ВПГ, било то пряко или чрез други държави членки; 
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26. призовава Комисията и държавите членки да предоставят икономически ефективни, 

устойчиви по отношение на околната среда решения за пренос и съхранение на ВПГ 

в Съюза, особено в неговите най-отдалечени региони, както и за адекватно 

финансиране, като се осигуряват достъпни цени за крайните ползватели; подчертава 

необходимостта да се разгледат всички съществуващи решения за съхранение и 

пренос на ВПГ, по-специално в островните региони, в т.ч. решения като виртуални 

газопроводи, маломащабна инфраструктура или използване на редовни кораби за 

транспорт на ВПГ, като се вземе предвид потенциалната промяна в търсенето на 

това гориво; 

27. подчертава, че стратегията следва също така да включва използването на ВПГ като 

алтернатива на развитието на инфраструктура за разпределение и пренос на газ в 

областите, в които това понастоящем не е икономически ефективно; отбелязва, че 

малките инсталации за ВПГ могат да осигурят оптималната инфраструктура за 

увеличаване на използването на природен газ в райони, в които инвестициите в 

газова инфраструктура не са рентабилни, включително за увеличаване на 

използването на газ за производство на топлоенергия, като по този начин се 

ограничават т.нар. ниски коминни емисии; 

28. подчертава, че инвестициите в инфраструктура за ВПГ или в газова инфраструктура 

следва да избягват опасността от технологични блокади или блокиране на активи, 

свързани с инфраструктурата за изкопаемите горива; подчертава необходимостта от 

оценяване на алтернативите за доставка на ВПГ, регионалните варианти и 

екологично устойчивите решения, както и от насърчаване на най-ефективното 

използване на съществуващите терминали за ВПГ с трансгранична перспектива; 

подчертава, че следва да се даде приоритет на пазарните решения в отговор на 

реално търсене на газ и за по-нататъшното развитие и подобряване на 

междусистемните връзки; 

29. подчертава значението на регионалното сътрудничество при изграждането на нови 

терминали за втечнен природен газ (ВПГ) и подчертава, че държавите членки с 

излаз на море следва тясно да си сътрудничат с държави, които нямат излаз на море; 

във връзка с това подчертава, че оптимално използване на коридорите „Изток – 

Запад“ и „Север – Юг“ с подобрен капацитет за обратен поток би позволило пренос 

на ВПГ в държави, които нямат пряк достъп до терминал за регазификация; 

30. призовава Комисията да създаде съвместно с държавите членки и техните региони 

общ проект „Сини коридори за ВПГ за островите“ за морския сектор, включително 

за пристанищата от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, с цел 

създаване на необходимата инфраструктура за ВПГ и свързване на тази мрежа към 

основната трансевропейска транспортна мрежа; 

31. призовава за бързо изпълнение на ключовите проекти от общ интерес, които вече са 

договорени, и по-специално тези, които ще осигурят интегрирането на газовия 

пазар на Иберийския полуостров с останалата част от Европа; 

32. приветства факта, че важни проекти за ВПГ (например коридорът „Север – Юг“) се 

определят като проекти от общ интерес; призовава Комисията да включи 

пълноценно балканските държави при планирането на по-нататъшното изграждане 

на газопровода и трансевропейската транспортна мрежа, така че да се гарантира 
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ключова роля на енергийния сектор на ЕС в региона; 

33. подчертава значението на сигурността на доставките в държавите членки от 

Черноморския регион, който разполага с нарастващ потенциал за по-нататъшно 

развитие на проекти за ВПГ, насочени към транспортиране на природен газ от 

Каспийския регион към Европа; 

34. подчертава значението на по-нататъшното разширяване на инфраструктурата за 

доставки на газ от източносредиземноморския газов коридор, както и на 

проучването на възможността за развиване на неговия капацитет, така че той да се 

превърне в Средиземноморски център за терминали за ВПГ. 
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