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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия прие списък от 195 ключови проекта за енергийна
инфраструктура, известни като проекти от общ интерес. Те ще допринесат за
постигането на европейските цели в областта на енергетиката и климата и
представляват основни градивни елементи на енергийния съюз на ЕС.

Днес Европейската комисия прие списък от 195 ключови проекта за енергийна инфраструктура,
които ще допринесат за постигането на европейските цели в областта на енергетиката и климата
и представляват основни градивни елементи на енергийния съюз на ЕС. Проектите, известни като
проекти от общ интерес (ПОИ), ще позволят постепенното изграждане на енергийния съюз чрез
интегриране на енергийните пазари в Европа и разнообразяване на енергийните източници и
транспортните маршрути. Освен това проектите от общ интерес, приети днес, ще помогнат да се
сложи край на енергийната изолация на някои държави от ЕС. Също така ще се увеличи
използването на възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до намаляване на
въглеродните емисии. За проектите от общ интерес се прилагат ускорени процедури за издаване
на разрешителни и по-добри регулаторни условия. Те могат да получат финансова подкрепа по
Механизма за свързване на Европа (МСЕ). За периода 2014 – 2020 г. МСЕ разполага с бюджет от
5,35 млрд. евро. С тези средства ще се помага за по-бързото изпълнение на проектите от общ
интерес и за повишаване на тяхната привлекателност за инвеститорите.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Наличието на
модерна и надеждна инфраструктура е от съществено значение за свободния пренос на енергия в
Европа. Тези проекти ще ни помогнат да интегрираме енергийните си пазари, да разнообразим
енергийните източници и маршрути и да сложим край на енергийната изолация на някои държави
членки. Освен това ще се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще
доведе до намаляване на въглеродните емисии. Преобразуването на европейската енергийна
система ще изисква инвестиции на стойност милиарди евро в стратегическа
инфраструктура. Настоящият списък с проекти ще помогне за това нашите средства да се
използват за постигане на целта ни за осигуряване на чиста и достъпна енергия за европейците“.

Списъкът с проекти представлява актуализация на списъка с ПОИ, приет през октомври 2013 г.
Той включва 108 електроенергийни проекта, 77 газови проекта, 7 петролни проекта и 3 проекта
за интелигентни енергийни мрежи. Постигнатият добър баланс между електроенергийни и газови
проекти се дължи и на определянето на ясни приоритетни проекти на регионално равнище.

Проектите ще се ползват с редица предимства:

по-голяма прозрачност и по-добър процес на консултации с обществеността;-

ускорени процедури за издаване на разрешителни (задължителен максимален срок от
три години и половина);

-

 по-добро, по-бързо и по-опростено извършване на оценки на въздействието върху
околната среда;

-

един-единствен национален компетентен орган ще отговаря за всички процедури за
издаване на разрешителни;

-

 по-добро регулаторно третиране чрез разпределение на разходите в зависимост от
нетните ползи и регулаторните стимули;

-

 възможност за получаване на финансова помощ по МСЕ под формата на безвъзмездни
средства и новаторски финансови инструменти.

-

За да бъде включен в списъка, даден проект трябва да демонстрира, че е от значителна полза за
поне две държави от ЕС, да допринася за пазарната интеграция и за конкуренцията и да води до
подобряване на сигурността на доставките и намаляване на емисиите на CO2.

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
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По принцип енергийната инфраструктура следва да се финансира от пазара и чрез таксите,
плащани от ползвателите. За да бъдат посрещнати големите инвестиционни предизвикателства
обаче ЕС създаде фондове, като Механизма за свързване на Европа и Европейския фонд за
стратегически инвестиции, които ще помогнат за привличането на необходимите инвестиции. По
линия на МСЕ през 2014 и 2015 г. бяха отпуснати 797 млн. евро за съфинансиране на проучвания
и строителни работи във връзка с изпълнението на ПОИ.

13 проекта от първия списък с ПОИ, приет през 2013 г., вече са завършени или ще бъдат
въведени в експлоатация преди края на 2015 г. Очаква се около 62 проекта да приключат до края
на 2017 г.

Комисията имаше ключова роля за успешното започване на тези проекти, било то чрез
политически действия и улесняване на сключването на споразумения между държави, или чрез
предоставяне на техническа и/или финансова помощ.

Списъкът с проекти от общ интерес се актуализира на всеки две години, като се включват
необходими нови проекти и се премахват вече неактуални проекти.

Контекст
Една от причините за предлагане на регламент за указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура през 2011 г. бе огромната нужда от инвестиции в енергийната инфраструктура.
Указанията за трансевропейските енергийни мрежи предоставят стратегическа рамка за
дългосрочната визия за енергийната инфраструктура на ЕС и с тях се въвежда понятието за
проекти от общ интерес. В указанията се определят девет приоритетни коридора на
стратегическата инфраструктура в областта на електроенергията, природния газ и петрола и три
общоевропейски приоритета за електропреносни магистрали, интелигентни мрежи и мрежи за
пренос на въглероден диоксид.

Приетият от Комисията окончателен списък е резултат от процес на задълбочена оценка и подбор
от страна на регионалните групи, които бяха създадени с Регламента за трансевропейската
енергийна мрежа. Регионалните групи се състоят от представители на държавите от ЕС,
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия и газ, организатори
на проекти и оператори на преносни системи от отделните държави, национални регулаторни
органи и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Резултатите от
консултациите с обществеността също са взети предвид. Регионалните списъци трябва да бъдат
приети от органите за вземане на решения в рамките на групите. Тези органи са съставени от
висши служители от държавите членки и Комисията. След това Комисията може официално да
приеме списъка на ЕС с проекти от общ интерес чрез процедура за делегиран акт.

 

Допълнителна информация
Пълен списък на проектите от общ интерес по приоритетни коридори:
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects

Информационен документ за проектите от общ интерес: MEMO/15/6108

Лица за контакти с медиите:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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