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Можем да постигнем необходимото намаляване на емисиите на CO2
чрез масово въвеждане на местни и трансрегионални възобновяеми
енергийни източници. Разширяването на електропреносната мрежа е от
изключително значение за постигането на тази цел. Следвайки подобна стратегия, в съчетание със значителния напредък в енергийната
ефективност, можем да избегнем опасните климатични промени и да
задържим глобалното повишаване на температурите под научно установения праг на опасност от 2°C над нивата от прединдустриалната епоха.
Бързото разрастване на мрежата и увеличаването на дела на ВЕИ ще ни
позволят да се преборим заедно с климатичната криза, икономическата
криза и неминуемата енергийна криза.



Кристоф Балс, Директор по политиките на Germanwatch

RENEWABLES GRID INITATIVE



RENEWABLES GRID INITATIVE

Независимо от факта, че ние, електроенергийните системни оператори,
носим отговорност за енергийната система, масовото интегриране на
енергията, произведена от възобновяеми източници е предизвикателство, с което не бихме могли да се справим самостоятелно. Ние се
нуждаем от подкрепата и сътрудничеството на политиците, властите,
участниците на пазара и на гражданското общество. Европа е избрала
да премине към възобновяеми източници и нашата роля е да подготвим
необходимата основа за постигането на тази цел. 50Hertz има обширна инвестиционна програма за ускорено развитие на мрежата според
нуждите на предстоящите десетилетия. Сътрудничеството ни с неправителствените организации в RGI ни дава увереност, че сме на прав път и че
нашите планове отговарят на обществените очаквания.

за развитието на електропреносната мрежа и опазването на природата
в Европа

Водещи принципи в нашето сътрудничество
Началото бе положено от четири организации, които взеха решение да си сътрудничат.
В наши дни организацията се е разраснала до
повече от дузина членове от цяла Европа.
През ноември 2011 г. RGI успя да обедини
усилията на едни от най-големите европейски електроенергийни системни оператори
и неправителствени организации, за да бъде
подписана Европейската мрежова декларация (ЕМД) за развитието на електропреносна
мрежа и опазване на природата. Днес тази
декларация е подписана от 30 организации, малка част от които са TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe и
Friends of the Earth Europe.

Декларацията дефинира принципите, които трябва да се прилагат при планирането на екологосъобразни мрежи, както и за
намаляване влиянието на електропроводите върху биологичното разнообразие. Една
година след създаването му споразумението
бе разширено, за да включи декларация за
необходимостта от повишена прозрачност и
обществено участие. Това допълнение ясно
декларира желанието на подписващите страни за по-добра информираност и участие
на засегнатите страни и за придаване на поголяма публичност на проектите и плановете
за разработка на мрежи.

Намирайки се на кръстопътя между Северна и Южна Европа, френската
енергийна система се нуждае от значително засилване на своята роля, за
да може да подкрепи Европа при постигането на амбициозните ѝ цели,
касаещи дела на ВЕИ в континенталния енергиен микс. Решението да си
партнираме с RGI демонстрира решимостта на RTE да разшири диалога
си с всички заинтересовани страни, за създаване на стабилна политика,
която да съчетае разработването на мрежите с екологичните и икономическите изисквания.



Жан Версей, Директор връзки с ЕС на RTE



Борис Шухт, Изпълнителен Директор на 50Hertz

Къде е нашето място
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
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В Европа има няколко организации, които се
занимават с въпроси, свързани с електропреносните мрежи. Това което отличава RGI
от останалите организации е, че тя обединява партньори, които са типични представители на две противопоставящи се страни в
обществото с привидно коренно различни
стремежи, които в момента търсят общ път за
постигане на съвместните им цели. Комбинирайки различните отправни точки и гледища,
RGI успява да премине отвъд едностранната

защита на собствените интереси на отделните страни. Преобразуванията в енергийния
сектор се нуждаят от обществена подкрепа,
за да бъдат успешни. Базирайки се на многообразието, RGI успя да разработи съвместни
документи, основаващи се на схващанията и
гледните точки на отделните партньори. Становищата на RGI, разработени на тази основа,
са в състояние да изградят мостове над досегашните пропасти и се посрещат положително от широк кръг заинтересовани страни.

Намиране на решения отвъд обществената съпротива
Членовете на RGI са поели ангажимента да работят заедно за избягване на конфликтите чрез
намиране на решения на проблемите, свързани с планирането на мрежата, преди още да са
възникнали. Този нов подход изисква от всички страни да преодолеят старите си предразсъдъци и да отворят мисленето си към различните гледни точки.

Какво вършим
RGI има за цел да улесни диалога между
електроенергийните системни оператори и
неправителствените организации - в основата си RGI е платформа за диалог между електроенергийните системни оператори и неправителствените организации. Партньорите в
RGI се срещат на работни срещи и конференции и съвместно обсъждат теми, за които биха
желали да научат повече. Тази обмяна на опит
помага на партньорите да разберат гледните точки на другите и да открият решения и
компромиси, които са приемливи за всички
страни.
RGI съдейства за повишаване на прозрачността и споделяне на знанията - партньорите в RGI участват в обширен обмен на
познания и добри практики. Насърчава се
разпространението на практиките, които
вече са се доказали като успешни в реализацията на някои проекти за разширяване на
електропреносните мрежи. Освен това, партньорите в RGI работят по пилотни проекти

за разработването и внедряването на добри
практики при развитието на мрежите на място. Тук влизат и въвеждането и подлагането
на изпитание на подобрената прозрачност
и минимизирането на вредното влияние на
електропреносните мрежи върху обществото
и околната среда в унисон с ангажиментите на
партньорите, съдържащи се в Европейската
мрежова декларация.
RGI съдейства за съвместната защита на
интересите – от различните гледни точки
на своите членове RGI извлича и обобщава
споделените позиции по различни въпроси,
свързани с разработването на мрежи и системи за пренос и производство на електричество. Освен това, в очите на повечето политически организации в Брюксел, като ENTSO-E
и Европейската Комисия, RGI се е превърнала
в доверен партньор при обсъждането на това
по какъв начин да бъдат привлечени подходящите участници в процесите на европейско
ниво.



Климатичните промени и сривът в биологичното разнообразие са в основата на предизвикателството, свързано с устойчивото развитие, пред
което е изправено човечеството в наши дни. Масираното производство
на електроенергия от възобновяеми източници, заедно с намаляването
и все по-ефективното използване на енергията, става все по-спешно и
наложително. Но ние трябва да сме сигурни, че опитите ни да се справим с едната страна на екологичната криза, няма да предизвика други
отрицателни последици. Партньорството BirdLife работи неуморно за
извършването на необходимата революция в енергопроизводството при
нанасяне на минимален ущърб на дивата природа и екосистемите. RGI е
една вълнуваща възможност за обединяване на широк кръг от организации, поели ангажимента да изградят една наистина устойчива енергийна
система в Европа.

Силата

на

сътрудничеството



Ариел Брунер,
Директор европейски политики на Birdlife Europe

Кратко въведение в дейността на RGI
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Уважаеми читатели,
Когато през 2009 г. предложих организациите за опазване на околната среда и електроенергийните системни оператори да
започнат активно да си сътрудничат, ако
действително желаят да постигнат нещо
в сферата на внедряването на възобновяеми енергийни източници и изграждането
на необходимата за тях инфраструктура,
мнозина сметнаха, че това е почти невъзможно и че нямам никаква представа с
какво се захващам.
Днес, опитвайки се да разберат променящите
се роли на участниците в този преходен за енергопроизводството период,
партньорите в RGI се изправят пред предизвикателството конструктивно
да проучат, дефинират и поемат новите роли и отговорности за подкрепа и
ускоряване на този преход.

За нас
Renewables Grid Initiative e.V.
Krausenstr. 8
10117 Berlin
Адресът остава същият
Изпълнителен Директор: Антонела Баталини
Регистрация: Търговски регистър на Шарлотенбург / VR 32907 B
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Инициативата за възобновяеми мрежи (Renewables Grid Initiative – RGI)
прерасна във форум, в който доверието и силата на сътрудничеството са
носещите елементи на съвместния обучителен процес.
В резултат на този процес RGI се превърна в нова заинтересована страна,
често поддържаща много зрели и напредничави позиции. Чрез въвеждането
на новите идеи в практиката, вероятността за постигане на единодушие от
партньорите в RGI нарасна значително.
Една африканска пословица гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, върви
сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите”. На преобразуванията в
сектора на енергопроизводството им предстои дълго пътешествие в едно
несигурно бъдеще. Налага се да променим модела на нашите пазари, да
имаме желанието да преобърнем сегашните технологични решения с главата
на долу и да прегърнем идеята, че енергията, и в частност електроенергията,
е неразделна част от демократичното функциониране на нашето общество,
като най-значителната роля в този процес се пада на самото общество.
RGI е покана за включване в създаването на визия за бъдещето и за неговата
реализация, чрез предприемане на конкретни стъпки, които да му помогнат
да се превърне в реалност. Тази брошура има за цел да предостави първоначална информация на всички онези, които се вълнуват от тази тема толкова,
колкото и ние, като значително повече можете да намерите на нашия уеб
сайт, в бюлетина ни и на публичните ни събития, или като осъществите
директна връзка с нас.
Очакваме скорошна среща с вас.

Антонела Баталини
Изпълнителен Директор на Renewables Grid Initiative
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Системата за производство на електроенергия на Норвегия е почти
изцяло базирана на ВЕИ, като норвежките ПАВЕЦ могат да послужат като
модел за европейския преход към по-безопасен и ефективен начин за
икономия на въглеродни емисии чрез въвеждане на гъвкави решения
за постигане на необходимия баланс. За да се случи това са необходими
нова инфраструктура и нови пазарни регулации. От съществено значение е и обществената подкрепа за новите мрежи и интерконекторите,
преминаващи по морското дъно. RGI създаде мост, свързващ различните
участници в процеса, перспективите и гледните им точки и улесняващ
споделянето на знания и опит за стопяване на различията между участниците на енергийния пазар и неправителствените организации.



Тор Инге Акселсен, Старши вицепрезидент по
международни обществени отношения на Statnett

Нова мрежа за възобновяемата енергия на бъдещето
Европейската енергийна система е изправена
пред редица предизвикателства. Изграждането на конкурентен европейски пазар, гарантиращ безопасността на доставките и подпомагащ решаването на глобалния проблем,
свързан с климатичните промени, изисква
действия и нови идеи. Секторът на електропроизводството заема централно място на
този пазар.

на система от изкопаемите горива, от които е
зависима в момента, към възобновяеми енергийни източници.

Но разработването и реализацията на проекти за развитието на мрежата често е трудно и
времеемко поради сложните разрешителни
процедури, местната съпротива и предизвикателствата, свързани с минимизиране на
вредното въздействие върху околната среда,
Местата, в които се генерира голяма част от природата и местните общности.
възобновяемата енергия, не винаги са близо
Проектите за разширяване на мрежата често
до местата, където се консумира по-голямасе сблъскват със съпротивата на организата част от електроенергията, а източниците,
ции, които поставят под въпрос необходикато слънчева енергия и вятър, са зависими
мостта от новите електропроводи и изразяват
от климатичните условия. Често се налага
опасения, свързани с опазването на околната
изграждането на нови електропроводи, които
среда, потенциалното отрицателно въздейстда свържат местата, където се генерира енервие върху здравето и евентуалното обезценягията със зоните с повишена консумация, какване на недвижимите имоти.
то и да осигурят гъвкавост при вноса на електричество от другите региони, когато вятърът Като цяло, целите на противопоставящите
не духа или слънцето не грее. Ето защо модер- се групи и засегнатите лица трудно могат да
низацията и разширяването на европейската бъдат съчетани с тези на електроенергийните
електропреносна мрежа са основни градивни системни оператори.
елементи в прехода на европейската енергий-
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Партньори на RGI
Разширяването на мрежата е важно предварително условие за реалната
интеграция на възобновяемите енергийни източници както в децентрализираните, така и в националните електропреносни системи. Бидейки
електроенергийни системни оператори, ние бихме искали да инвестираме в мрежи, които са желани от обществото. Затова сме длъжни да вземем всички необходими мерки за подобряване приемливостта на нашите
мрежи и на модела ни за допълнителни инвестиции. Извършването на
необходимите преобразувания в енергийния сектор изисква създаването
на силна коалиция с представители на различни обществени сектори.
Ето защо TenneT е една от основателките на RGI, която осигурява платформа на всички заинтересовани лица за осигуряване на подкрепа за
необходимите преобразувания, които да позволят 100% интегриране на
ВЕИ в електропреносната мрежа.



Бен Фоорхорст, Главен оперативен директор на TenneT

За да осъществим енергийния преход, ще се нуждаем
от необичайно сътрудничество
За мнозина бе изненада, когато електроенергийните системни оператори и неправителствените организации, дотогава считани за
противници, обявиха, че обединяват усилията си чрез Инициативата за възобновяеми
мрежи през 2009 г.

недостатъчните мерки за опазване на околната среда, изискванията за прозрачност и участието на обществеността в решаването на
проблемите биха могли да удължат разработването на проектите и да инициират обществени кампании против тях.

Участниците и от двете страни вече бяха осъзнали взаимния си интерес от навременната и
екологосъобразна реализация на проектите
за обновяване на мрежите. За НПО ускоряването на интеграцията на ВЕИ в енергийната
система бе от изключителна важност за опазването на климата. От друга страна, електроенергийните системни оператори разбраха, че

RGI бе основана, за да послужи като платформа, работеща за интегрирането на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници, в европейската
електропреносна мрежа чрез подобряване
разбирането на съществуващите предизвикателства и възприемане на необходимите нови
електропроводи.
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Уважаеми читатели,
Когато през 2009 г. предложих организациите за опазване на околната среда и електроенергийните системни оператори да
започнат активно да си сътрудничат, ако
действително желаят да постигнат нещо
в сферата на внедряването на възобновяеми енергийни източници и изграждането
на необходимата за тях инфраструктура,
мнозина сметнаха, че това е почти невъзможно и че нямам никаква представа с
какво се захващам.
Днес, опитвайки се да разберат променящите
се роли на участниците в този преходен за енергопроизводството период,
партньорите в RGI се изправят пред предизвикателството конструктивно
да проучат, дефинират и поемат новите роли и отговорности за подкрепа и
ускоряване на този преход.
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RENEWABLES GRID INITATIVE

Инициативата за възобновяеми мрежи (Renewables Grid Initiative – RGI)
прерасна във форум, в който доверието и силата на сътрудничеството са
носещите елементи на съвместния обучителен процес.
В резултат на този процес RGI се превърна в нова заинтересована страна,
често поддържаща много зрели и напредничави позиции. Чрез въвеждането
на новите идеи в практиката, вероятността за постигане на единодушие от
партньорите в RGI нарасна значително.
Една африканска пословица гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, върви
сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите”. На преобразуванията в
сектора на енергопроизводството им предстои дълго пътешествие в едно
несигурно бъдеще. Налага се да променим модела на нашите пазари, да
имаме желанието да преобърнем сегашните технологични решения с главата
на долу и да прегърнем идеята, че енергията, и в частност електроенергията,
е неразделна част от демократичното функциониране на нашето общество,
като най-значителната роля в този процес се пада на самото общество.
RGI е покана за включване в създаването на визия за бъдещето и за неговата
реализация, чрез предприемане на конкретни стъпки, които да му помогнат
да се превърне в реалност. Тази брошура има за цел да предостави първоначална информация на всички онези, които се вълнуват от тази тема толкова,
колкото и ние, като значително повече можете да намерите на нашия уеб
сайт, в бюлетина ни и на публичните ни събития, или като осъществите
директна връзка с нас.
Очакваме скорошна среща с вас.

Антонела Баталини
Изпълнителен Директор на Renewables Grid Initiative
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Системата за производство на електроенергия на Норвегия е почти
изцяло базирана на ВЕИ, като норвежките ПАВЕЦ могат да послужат като
модел за европейския преход към по-безопасен и ефективен начин за
икономия на въглеродни емисии чрез въвеждане на гъвкави решения
за постигане на необходимия баланс. За да се случи това са необходими
нова инфраструктура и нови пазарни регулации. От съществено значение е и обществената подкрепа за новите мрежи и интерконекторите,
преминаващи по морското дъно. RGI създаде мост, свързващ различните
участници в процеса, перспективите и гледните им точки и улесняващ
споделянето на знания и опит за стопяване на различията между участниците на енергийния пазар и неправителствените организации.



Тор Инге Акселсен, Старши вицепрезидент по
международни обществени отношения на Statnett

Нова мрежа за възобновяемата енергия на бъдещето
Европейската енергийна система е изправена
пред редица предизвикателства. Изграждането на конкурентен европейски пазар, гарантиращ безопасността на доставките и подпомагащ решаването на глобалния проблем,
свързан с климатичните промени, изисква
действия и нови идеи. Секторът на електропроизводството заема централно място на
този пазар.

на система от изкопаемите горива, от които е
зависима в момента, към възобновяеми енергийни източници.

Но разработването и реализацията на проекти за развитието на мрежата често е трудно и
времеемко поради сложните разрешителни
процедури, местната съпротива и предизвикателствата, свързани с минимизиране на
вредното въздействие върху околната среда,
Местата, в които се генерира голяма част от природата и местните общности.
възобновяемата енергия, не винаги са близо
Проектите за разширяване на мрежата често
до местата, където се консумира по-голямасе сблъскват със съпротивата на организата част от електроенергията, а източниците,
ции, които поставят под въпрос необходикато слънчева енергия и вятър, са зависими
мостта от новите електропроводи и изразяват
от климатичните условия. Често се налага
опасения, свързани с опазването на околната
изграждането на нови електропроводи, които
среда, потенциалното отрицателно въздейстда свържат местата, където се генерира енервие върху здравето и евентуалното обезценягията със зоните с повишена консумация, какване на недвижимите имоти.
то и да осигурят гъвкавост при вноса на електричество от другите региони, когато вятърът Като цяло, целите на противопоставящите
не духа или слънцето не грее. Ето защо модер- се групи и засегнатите лица трудно могат да
низацията и разширяването на европейската бъдат съчетани с тези на електроенергийните
електропреносна мрежа са основни градивни системни оператори.
елементи в прехода на европейската енергий-
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Партньори на RGI
Разширяването на мрежата е важно предварително условие за реалната
интеграция на възобновяемите енергийни източници както в децентрализираните, така и в националните електропреносни системи. Бидейки
електроенергийни системни оператори, ние бихме искали да инвестираме в мрежи, които са желани от обществото. Затова сме длъжни да вземем всички необходими мерки за подобряване приемливостта на нашите
мрежи и на модела ни за допълнителни инвестиции. Извършването на
необходимите преобразувания в енергийния сектор изисква създаването
на силна коалиция с представители на различни обществени сектори.
Ето защо TenneT е една от основателките на RGI, която осигурява платформа на всички заинтересовани лица за осигуряване на подкрепа за
необходимите преобразувания, които да позволят 100% интегриране на
ВЕИ в електропреносната мрежа.



Бен Фоорхорст, Главен оперативен директор на TenneT

За да осъществим енергийния преход, ще се нуждаем
от необичайно сътрудничество
За мнозина бе изненада, когато електроенергийните системни оператори и неправителствените организации, дотогава считани за
противници, обявиха, че обединяват усилията си чрез Инициативата за възобновяеми
мрежи през 2009 г.

недостатъчните мерки за опазване на околната среда, изискванията за прозрачност и участието на обществеността в решаването на
проблемите биха могли да удължат разработването на проектите и да инициират обществени кампании против тях.

Участниците и от двете страни вече бяха осъзнали взаимния си интерес от навременната и
екологосъобразна реализация на проектите
за обновяване на мрежите. За НПО ускоряването на интеграцията на ВЕИ в енергийната
система бе от изключителна важност за опазването на климата. От друга страна, електроенергийните системни оператори разбраха, че

RGI бе основана, за да послужи като платформа, работеща за интегрирането на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници, в европейската
електропреносна мрежа чрез подобряване
разбирането на съществуващите предизвикателства и възприемане на необходимите нови
електропроводи.
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Уважаеми читатели,
Когато през 2009 г. предложих организациите за опазване на околната среда и електроенергийните системни оператори да
започнат активно да си сътрудничат, ако
действително желаят да постигнат нещо
в сферата на внедряването на възобновяеми енергийни източници и изграждането
на необходимата за тях инфраструктура,
мнозина сметнаха, че това е почти невъзможно и че нямам никаква представа с
какво се захващам.
Днес, опитвайки се да разберат променящите
се роли на участниците в този преходен за енергопроизводството период,
партньорите в RGI се изправят пред предизвикателството конструктивно
да проучат, дефинират и поемат новите роли и отговорности за подкрепа и
ускоряване на този преход.

За нас
Renewables Grid Initiative e.V.
Krausenstr. 8
10117 Berlin
Адресът остава същият
Изпълнителен Директор: Антонела Баталини
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Инициативата за възобновяеми мрежи (Renewables Grid Initiative – RGI)
прерасна във форум, в който доверието и силата на сътрудничеството са
носещите елементи на съвместния обучителен процес.
В резултат на този процес RGI се превърна в нова заинтересована страна,
често поддържаща много зрели и напредничави позиции. Чрез въвеждането
на новите идеи в практиката, вероятността за постигане на единодушие от
партньорите в RGI нарасна значително.
Една африканска пословица гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, върви
сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите”. На преобразуванията в
сектора на енергопроизводството им предстои дълго пътешествие в едно
несигурно бъдеще. Налага се да променим модела на нашите пазари, да
имаме желанието да преобърнем сегашните технологични решения с главата
на долу и да прегърнем идеята, че енергията, и в частност електроенергията,
е неразделна част от демократичното функциониране на нашето общество,
като най-значителната роля в този процес се пада на самото общество.
RGI е покана за включване в създаването на визия за бъдещето и за неговата
реализация, чрез предприемане на конкретни стъпки, които да му помогнат
да се превърне в реалност. Тази брошура има за цел да предостави първоначална информация на всички онези, които се вълнуват от тази тема толкова,
колкото и ние, като значително повече можете да намерите на нашия уеб
сайт, в бюлетина ни и на публичните ни събития, или като осъществите
директна връзка с нас.
Очакваме скорошна среща с вас.

Антонела Баталини
Изпълнителен Директор на Renewables Grid Initiative
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Системата за производство на електроенергия на Норвегия е почти
изцяло базирана на ВЕИ, като норвежките ПАВЕЦ могат да послужат като
модел за европейския преход към по-безопасен и ефективен начин за
икономия на въглеродни емисии чрез въвеждане на гъвкави решения
за постигане на необходимия баланс. За да се случи това са необходими
нова инфраструктура и нови пазарни регулации. От съществено значение е и обществената подкрепа за новите мрежи и интерконекторите,
преминаващи по морското дъно. RGI създаде мост, свързващ различните
участници в процеса, перспективите и гледните им точки и улесняващ
споделянето на знания и опит за стопяване на различията между участниците на енергийния пазар и неправителствените организации.



Тор Инге Акселсен, Старши вицепрезидент по
международни обществени отношения на Statnett

Нова мрежа за възобновяемата енергия на бъдещето
Европейската енергийна система е изправена
пред редица предизвикателства. Изграждането на конкурентен европейски пазар, гарантиращ безопасността на доставките и подпомагащ решаването на глобалния проблем,
свързан с климатичните промени, изисква
действия и нови идеи. Секторът на електропроизводството заема централно място на
този пазар.

на система от изкопаемите горива, от които е
зависима в момента, към възобновяеми енергийни източници.

Но разработването и реализацията на проекти за развитието на мрежата често е трудно и
времеемко поради сложните разрешителни
процедури, местната съпротива и предизвикателствата, свързани с минимизиране на
вредното въздействие върху околната среда,
Местата, в които се генерира голяма част от природата и местните общности.
възобновяемата енергия, не винаги са близо
Проектите за разширяване на мрежата често
до местата, където се консумира по-голямасе сблъскват със съпротивата на организата част от електроенергията, а източниците,
ции, които поставят под въпрос необходикато слънчева енергия и вятър, са зависими
мостта от новите електропроводи и изразяват
от климатичните условия. Често се налага
опасения, свързани с опазването на околната
изграждането на нови електропроводи, които
среда, потенциалното отрицателно въздейстда свържат местата, където се генерира енервие върху здравето и евентуалното обезценягията със зоните с повишена консумация, какване на недвижимите имоти.
то и да осигурят гъвкавост при вноса на електричество от другите региони, когато вятърът Като цяло, целите на противопоставящите
не духа или слънцето не грее. Ето защо модер- се групи и засегнатите лица трудно могат да
низацията и разширяването на европейската бъдат съчетани с тези на електроенергийните
електропреносна мрежа са основни градивни системни оператори.
елементи в прехода на европейската енергий-
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Партньори на RGI
Разширяването на мрежата е важно предварително условие за реалната
интеграция на възобновяемите енергийни източници както в децентрализираните, така и в националните електропреносни системи. Бидейки
електроенергийни системни оператори, ние бихме искали да инвестираме в мрежи, които са желани от обществото. Затова сме длъжни да вземем всички необходими мерки за подобряване приемливостта на нашите
мрежи и на модела ни за допълнителни инвестиции. Извършването на
необходимите преобразувания в енергийния сектор изисква създаването
на силна коалиция с представители на различни обществени сектори.
Ето защо TenneT е една от основателките на RGI, която осигурява платформа на всички заинтересовани лица за осигуряване на подкрепа за
необходимите преобразувания, които да позволят 100% интегриране на
ВЕИ в електропреносната мрежа.



Бен Фоорхорст, Главен оперативен директор на TenneT

За да осъществим енергийния преход, ще се нуждаем
от необичайно сътрудничество
За мнозина бе изненада, когато електроенергийните системни оператори и неправителствените организации, дотогава считани за
противници, обявиха, че обединяват усилията си чрез Инициативата за възобновяеми
мрежи през 2009 г.

недостатъчните мерки за опазване на околната среда, изискванията за прозрачност и участието на обществеността в решаването на
проблемите биха могли да удължат разработването на проектите и да инициират обществени кампании против тях.

Участниците и от двете страни вече бяха осъзнали взаимния си интерес от навременната и
екологосъобразна реализация на проектите
за обновяване на мрежите. За НПО ускоряването на интеграцията на ВЕИ в енергийната
система бе от изключителна важност за опазването на климата. От друга страна, електроенергийните системни оператори разбраха, че

RGI бе основана, за да послужи като платформа, работеща за интегрирането на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници, в европейската
електропреносна мрежа чрез подобряване
разбирането на съществуващите предизвикателства и възприемане на необходимите нови
електропроводи.
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Уважаеми читатели,
Когато през 2009 г. предложих организациите за опазване на околната среда и електроенергийните системни оператори да
започнат активно да си сътрудничат, ако
действително желаят да постигнат нещо
в сферата на внедряването на възобновяеми енергийни източници и изграждането
на необходимата за тях инфраструктура,
мнозина сметнаха, че това е почти невъзможно и че нямам никаква представа с
какво се захващам.
Днес, опитвайки се да разберат променящите
се роли на участниците в този преходен за енергопроизводството период,
партньорите в RGI се изправят пред предизвикателството конструктивно
да проучат, дефинират и поемат новите роли и отговорности за подкрепа и
ускоряване на този преход.
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RENEWABLES GRID INITATIVE

Инициативата за възобновяеми мрежи (Renewables Grid Initiative – RGI)
прерасна във форум, в който доверието и силата на сътрудничеството са
носещите елементи на съвместния обучителен процес.
В резултат на този процес RGI се превърна в нова заинтересована страна,
често поддържаща много зрели и напредничави позиции. Чрез въвеждането
на новите идеи в практиката, вероятността за постигане на единодушие от
партньорите в RGI нарасна значително.
Една африканска пословица гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, върви
сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите”. На преобразуванията в
сектора на енергопроизводството им предстои дълго пътешествие в едно
несигурно бъдеще. Налага се да променим модела на нашите пазари, да
имаме желанието да преобърнем сегашните технологични решения с главата
на долу и да прегърнем идеята, че енергията, и в частност електроенергията,
е неразделна част от демократичното функциониране на нашето общество,
като най-значителната роля в този процес се пада на самото общество.
RGI е покана за включване в създаването на визия за бъдещето и за неговата
реализация, чрез предприемане на конкретни стъпки, които да му помогнат
да се превърне в реалност. Тази брошура има за цел да предостави първоначална информация на всички онези, които се вълнуват от тази тема толкова,
колкото и ние, като значително повече можете да намерите на нашия уеб
сайт, в бюлетина ни и на публичните ни събития, или като осъществите
директна връзка с нас.
Очакваме скорошна среща с вас.

Антонела Баталини
Изпълнителен Директор на Renewables Grid Initiative
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Системата за производство на електроенергия на Норвегия е почти
изцяло базирана на ВЕИ, като норвежките ПАВЕЦ могат да послужат като
модел за европейския преход към по-безопасен и ефективен начин за
икономия на въглеродни емисии чрез въвеждане на гъвкави решения
за постигане на необходимия баланс. За да се случи това са необходими
нова инфраструктура и нови пазарни регулации. От съществено значение е и обществената подкрепа за новите мрежи и интерконекторите,
преминаващи по морското дъно. RGI създаде мост, свързващ различните
участници в процеса, перспективите и гледните им точки и улесняващ
споделянето на знания и опит за стопяване на различията между участниците на енергийния пазар и неправителствените организации.



Тор Инге Акселсен, Старши вицепрезидент по
международни обществени отношения на Statnett

Нова мрежа за възобновяемата енергия на бъдещето
Европейската енергийна система е изправена
пред редица предизвикателства. Изграждането на конкурентен европейски пазар, гарантиращ безопасността на доставките и подпомагащ решаването на глобалния проблем,
свързан с климатичните промени, изисква
действия и нови идеи. Секторът на електропроизводството заема централно място на
този пазар.

на система от изкопаемите горива, от които е
зависима в момента, към възобновяеми енергийни източници.

Но разработването и реализацията на проекти за развитието на мрежата често е трудно и
времеемко поради сложните разрешителни
процедури, местната съпротива и предизвикателствата, свързани с минимизиране на
вредното въздействие върху околната среда,
Местата, в които се генерира голяма част от природата и местните общности.
възобновяемата енергия, не винаги са близо
Проектите за разширяване на мрежата често
до местата, където се консумира по-голямасе сблъскват със съпротивата на организата част от електроенергията, а източниците,
ции, които поставят под въпрос необходикато слънчева енергия и вятър, са зависими
мостта от новите електропроводи и изразяват
от климатичните условия. Често се налага
опасения, свързани с опазването на околната
изграждането на нови електропроводи, които
среда, потенциалното отрицателно въздейстда свържат местата, където се генерира енервие върху здравето и евентуалното обезценягията със зоните с повишена консумация, какване на недвижимите имоти.
то и да осигурят гъвкавост при вноса на електричество от другите региони, когато вятърът Като цяло, целите на противопоставящите
не духа или слънцето не грее. Ето защо модер- се групи и засегнатите лица трудно могат да
низацията и разширяването на европейската бъдат съчетани с тези на електроенергийните
електропреносна мрежа са основни градивни системни оператори.
елементи в прехода на европейската енергий-
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Партньори на RGI
Разширяването на мрежата е важно предварително условие за реалната
интеграция на възобновяемите енергийни източници както в децентрализираните, така и в националните електропреносни системи. Бидейки
електроенергийни системни оператори, ние бихме искали да инвестираме в мрежи, които са желани от обществото. Затова сме длъжни да вземем всички необходими мерки за подобряване приемливостта на нашите
мрежи и на модела ни за допълнителни инвестиции. Извършването на
необходимите преобразувания в енергийния сектор изисква създаването
на силна коалиция с представители на различни обществени сектори.
Ето защо TenneT е една от основателките на RGI, която осигурява платформа на всички заинтересовани лица за осигуряване на подкрепа за
необходимите преобразувания, които да позволят 100% интегриране на
ВЕИ в електропреносната мрежа.



Бен Фоорхорст, Главен оперативен директор на TenneT

За да осъществим енергийния преход, ще се нуждаем
от необичайно сътрудничество
За мнозина бе изненада, когато електроенергийните системни оператори и неправителствените организации, дотогава считани за
противници, обявиха, че обединяват усилията си чрез Инициативата за възобновяеми
мрежи през 2009 г.

недостатъчните мерки за опазване на околната среда, изискванията за прозрачност и участието на обществеността в решаването на
проблемите биха могли да удължат разработването на проектите и да инициират обществени кампании против тях.

Участниците и от двете страни вече бяха осъзнали взаимния си интерес от навременната и
екологосъобразна реализация на проектите
за обновяване на мрежите. За НПО ускоряването на интеграцията на ВЕИ в енергийната
система бе от изключителна важност за опазването на климата. От друга страна, електроенергийните системни оператори разбраха, че

RGI бе основана, за да послужи като платформа, работеща за интегрирането на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници, в европейската
електропреносна мрежа чрез подобряване
разбирането на съществуващите предизвикателства и възприемане на необходимите нови
електропроводи.
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Уважаеми читатели,
Когато през 2009 г. предложих организациите за опазване на околната среда и електроенергийните системни оператори да
започнат активно да си сътрудничат, ако
действително желаят да постигнат нещо
в сферата на внедряването на възобновяеми енергийни източници и изграждането
на необходимата за тях инфраструктура,
мнозина сметнаха, че това е почти невъзможно и че нямам никаква представа с
какво се захващам.
Днес, опитвайки се да разберат променящите
се роли на участниците в този преходен за енергопроизводството период,
партньорите в RGI се изправят пред предизвикателството конструктивно
да проучат, дефинират и поемат новите роли и отговорности за подкрепа и
ускоряване на този преход.

За нас
Renewables Grid Initiative e.V.
Krausenstr. 8
10117 Berlin
Адресът остава същият
Изпълнителен Директор: Антонела Баталини
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Инициативата за възобновяеми мрежи (Renewables Grid Initiative – RGI)
прерасна във форум, в който доверието и силата на сътрудничеството са
носещите елементи на съвместния обучителен процес.
В резултат на този процес RGI се превърна в нова заинтересована страна,
често поддържаща много зрели и напредничави позиции. Чрез въвеждането
на новите идеи в практиката, вероятността за постигане на единодушие от
партньорите в RGI нарасна значително.
Една африканска пословица гласи „Ако искаш да стигнеш бързо, върви
сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите”. На преобразуванията в
сектора на енергопроизводството им предстои дълго пътешествие в едно
несигурно бъдеще. Налага се да променим модела на нашите пазари, да
имаме желанието да преобърнем сегашните технологични решения с главата
на долу и да прегърнем идеята, че енергията, и в частност електроенергията,
е неразделна част от демократичното функциониране на нашето общество,
като най-значителната роля в този процес се пада на самото общество.
RGI е покана за включване в създаването на визия за бъдещето и за неговата
реализация, чрез предприемане на конкретни стъпки, които да му помогнат
да се превърне в реалност. Тази брошура има за цел да предостави първоначална информация на всички онези, които се вълнуват от тази тема толкова,
колкото и ние, като значително повече можете да намерите на нашия уеб
сайт, в бюлетина ни и на публичните ни събития, или като осъществите
директна връзка с нас.
Очакваме скорошна среща с вас.

Антонела Баталини
Изпълнителен Директор на Renewables Grid Initiative

Системата за производство на електроенергия на Норвегия е почти
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Разширяването на мрежата е важно предварително условие за реалната

изцяло базирана на ВЕИ, като норвежките ПАВЕЦ могат да послужат като

интеграция на възобновяемите енергийни източници както в децентра-

модел за европейския преход към по-безопасен и ефективен начин за

лизираните, така и в националните електропреносни системи. Бидейки

икономия на въглеродни емисии чрез въвеждане на гъвкави решения

електроенергийни системни оператори, ние бихме искали да инвестираме

за постигане на необходимия баланс. За да се случи това са необходими

в мрежи, които са желани от обществото. Затова сме длъжни да вземем

нова инфраструктура и нови пазарни регулации. От съществено значе-

всички необходими мерки за подобряване приемливостта на нашите

ние е и обществената подкрепа за новите мрежи и интерконекторите,

мрежи и на модела ни за допълнителни инвестиции. Извършването на

преминаващи по морското дъно. RGI създаде мост, свързващ различните
участници в процеса, перспективите и гледните им точки и улесняващ
споделянето на знания и опит за стопяване на различията между участниците на енергийния пазар и неправителствените организации.

Тор Инге Акселсен, Старши вицепрезидент по
международни обществени отношения на Statnett

Нова мрежа за възобновяемата енергия на бъдещето
Европейската енергийна система е изправена
пред редица предизвикателства. Изграждането на конкурентен европейски пазар, гарантиращ безопасността на доставките и подпомагащ решаването на глобалния проблем,
свързан с климатичните промени, изисква
действия и нови идеи. Секторът на електропроизводството заема централно място на
този пазар.
Местата, в които се генерира голяма част от
възобновяемата енергия, не винаги са близо
до местата, където се консумира по-голямата част от електроенергията, а източниците,
като слънчева енергия и вятър, са зависими
от климатичните условия. Често се налага
изграждането на нови електропроводи, които
да свържат местата, където се генерира енергията със зоните с повишена консумация, както и да осигурят гъвкавост при вноса на електричество от другите региони, когато вятърът
не духа или слънцето не грее. Ето защо модернизацията и разширяването на европейската
електропреносна мрежа са основни градивни
елементи в прехода на европейската енергийна система от изкопаемите горива, от които е

зависима в момента, към възобновяеми енергийни източници.
Но разработването и реализацията на проекти за развитието на мрежата често е трудно и
времеемко поради сложните разрешителни
процедури, местната съпротива и предизвикателствата, свързани с минимизиране на
вредното въздействие върху околната среда,
природата и местните общности.
Проектите за разширяване на мрежата често
се сблъскват със съпротивата на организации, които поставят под въпрос необходимостта от новите електропроводи и изразяват
опасения, свързани с опазването на околната
среда, потенциалното отрицателно въздействие върху здравето и евентуалното обезценяване на недвижимите имоти.
Като цяло, целите на противопоставящите
се групи и засегнатите лица трудно могат да
бъдат съчетани с тези на електроенергийните
системни оператори.

необходимите преобразувания в енергийния сектор изисква създаването
на силна коалиция с представители на различни обществени сектори. Ето
защо TenneT е една от основателките на RGI, която осигурява платформа
на всички заинтересовани лица за осигуряване на подкрепа за необходимите преобразувания, които да позволят 100% интегриране на ВЕИ в
електропреносната мрежа. 

Бен Фоорхорст, Главен оперативен директор на TenneT

За да осъществим енергийния преход, ще се нуждаем
от необичайно сътрудничество
За мнозина бе изненада, когато електроенергийните системни оператори и неправителствените организации, дотогава считани за
противници, обявиха, че обединяват усилията си чрез Инициативата за възобновяеми
мрежи през 2009 г.

недостатъчните мерки за опазване на околната среда, изискванията за прозрачност и участието на обществеността в решаването на
проблемите биха могли да удължат разработването на проектите и да инициират обществени кампании против тях.

Участниците и от двете страни вече бяха осъзнали взаимния си интерес от навременната и
екологосъобразна реализация на проектите
за обновяване на мрежите. За НПО ускоряването на интеграцията на ВЕИ в енергийната
система бе от изключителна важност за опазването на климата. От друга страна, електроенергийните системни оператори разбраха, че

RGI бе основана, за да послужи като платформа, работеща за интегрирането на електроенергията, произвеждана от възобновяемите енергийни източници, в европейската
електропреносна мрежа чрез подобряване
разбирането на съществуващите предизвикателства и възприемане на необходимите нови
електропроводи.
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Партньори на RGI
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Можем да постигнем необходимото намаляване на емисиите на CO2
чрез масово въвеждане на местни и трансрегионални възобновяеми
енергийни източници. Разширяването на електропреносната мрежа е от
изключително значение за постигането на тази цел. Следвайки подобна стратегия, в съчетание със значителния напредък в енергийната
ефективност, можем да избегнем опасните климатични промени и да
задържим глобалното повишаване на температурите под научно установения праг на опасност от 2°C над нивата от прединдустриалната епоха.
Бързото разрастване на мрежата и увеличаването на дела на ВЕИ ще ни
позволят да се преборим заедно с климатичната криза, икономическата
криза и неминуемата енергийна криза.



Кристоф Балс, Директор по политиките на Germanwatch
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Независимо от факта, че ние, електроенергийните системни оператори,
носим отговорност за енергийната система, масовото интегриране на
енергията, произведена от възобновяеми източници е предизвикателство, с което не бихме могли да се справим самостоятелно. Ние се
нуждаем от подкрепата и сътрудничеството на политиците, властите,
участниците на пазара и на гражданското общество. Европа е избрала
да премине към възобновяеми източници и нашата роля е да подготвим
необходимата основа за постигането на тази цел. 50Hertz има обширна инвестиционна програма за ускорено развитие на мрежата според
нуждите на предстоящите десетилетия. Сътрудничеството ни с неправителствените организации в RGI ни дава увереност, че сме на прав път и че
нашите планове отговарят на обществените очаквания.

за развитието на електропреносната мрежа и опазването на природата
в Европа

Водещи принципи в нашето сътрудничество
Началото бе положено от четири организации, които взеха решение да си сътрудничат.
В наши дни организацията се е разраснала до
повече от дузина членове от цяла Европа.
През ноември 2011 г. RGI успя да обедини
усилията на едни от най-големите европейски електроенергийни системни оператори
и неправителствени организации, за да бъде
подписана Европейската мрежова декларация (ЕМД) за развитието на електропреносна
мрежа и опазване на природата. Днес тази
декларация е подписана от 30 организации, малка част от които са TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe и
Friends of the Earth Europe.

Декларацията дефинира принципите, които трябва да се прилагат при планирането на екологосъобразни мрежи, както и за
намаляване влиянието на електропроводите върху биологичното разнообразие. Една
година след създаването му споразумението
бе разширено, за да включи декларация за
необходимостта от повишена прозрачност и
обществено участие. Това допълнение ясно
декларира желанието на подписващите страни за по-добра информираност и участие
на засегнатите страни и за придаване на поголяма публичност на проектите и плановете
за разработка на мрежи.

Намирайки се на кръстопътя между Северна и Южна Европа, френската
енергийна система се нуждае от значително засилване на своята роля, за
да може да подкрепи Европа при постигането на амбициозните ѝ цели,
касаещи дела на ВЕИ в континенталния енергиен микс. Решението да си
партнираме с RGI демонстрира решимостта на RTE да разшири диалога
си с всички заинтересовани страни, за създаване на стабилна политика,
която да съчетае разработването на мрежите с екологичните и икономическите изисквания.



Жан Версей, Директор връзки с ЕС на RTE



Борис Шухт, Изпълнителен Директор на 50Hertz

Къде е нашето място
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
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В Европа има няколко организации, които се
занимават с въпроси, свързани с електропреносните мрежи. Това което отличава RGI
от останалите организации е, че тя обединява партньори, които са типични представители на две противопоставящи се страни в
обществото с привидно коренно различни
стремежи, които в момента търсят общ път за
постигане на съвместните им цели. Комбинирайки различните отправни точки и гледища,
RGI успява да премине отвъд едностранната

защита на собствените интереси на отделните страни. Преобразуванията в енергийния
сектор се нуждаят от обществена подкрепа,
за да бъдат успешни. Базирайки се на многообразието, RGI успя да разработи съвместни
документи, основаващи се на схващанията и
гледните точки на отделните партньори. Становищата на RGI, разработени на тази основа,
са в състояние да изградят мостове над досегашните пропасти и се посрещат положително от широк кръг заинтересовани страни.

Намиране на решения отвъд обществената съпротива
Членовете на RGI са поели ангажимента да работят заедно за избягване на конфликтите чрез
намиране на решения на проблемите, свързани с планирането на мрежата, преди още да са
възникнали. Този нов подход изисква от всички страни да преодолеят старите си предразсъдъци и да отворят мисленето си към различните гледни точки.

Какво вършим
RGI има за цел да улесни диалога между
електроенергийните системни оператори и
неправителствените организации - в основата си RGI е платформа за диалог между електроенергийните системни оператори и неправителствените организации. Партньорите в
RGI се срещат на работни срещи и конференции и съвместно обсъждат теми, за които биха
желали да научат повече. Тази обмяна на опит
помага на партньорите да разберат гледните точки на другите и да открият решения и
компромиси, които са приемливи за всички
страни.
RGI съдейства за повишаване на прозрачността и споделяне на знанията - партньорите в RGI участват в обширен обмен на
познания и добри практики. Насърчава се
разпространението на практиките, които
вече са се доказали като успешни в реализацията на някои проекти за разширяване на
електропреносните мрежи. Освен това, партньорите в RGI работят по пилотни проекти

за разработването и внедряването на добри
практики при развитието на мрежите на място. Тук влизат и въвеждането и подлагането
на изпитание на подобрената прозрачност
и минимизирането на вредното влияние на
електропреносните мрежи върху обществото
и околната среда в унисон с ангажиментите на
партньорите, съдържащи се в Европейската
мрежова декларация.
RGI съдейства за съвместната защита на
интересите – от различните гледни точки
на своите членове RGI извлича и обобщава
споделените позиции по различни въпроси,
свързани с разработването на мрежи и системи за пренос и производство на електричество. Освен това, в очите на повечето политически организации в Брюксел, като ENTSO-E
и Европейската Комисия, RGI се е превърнала
в доверен партньор при обсъждането на това
по какъв начин да бъдат привлечени подходящите участници в процесите на европейско
ниво.



Климатичните промени и сривът в биологичното разнообразие са в основата на предизвикателството, свързано с устойчивото развитие, пред
което е изправено човечеството в наши дни. Масираното производство
на електроенергия от възобновяеми източници, заедно с намаляването
и все по-ефективното използване на енергията, става все по-спешно и
наложително. Но ние трябва да сме сигурни, че опитите ни да се справим с едната страна на екологичната криза, няма да предизвика други
отрицателни последици. Партньорството BirdLife работи неуморно за
извършването на необходимата революция в енергопроизводството при
нанасяне на минимален ущърб на дивата природа и екосистемите. RGI е
една вълнуваща възможност за обединяване на широк кръг от организации, поели ангажимента да изградят една наистина устойчива енергийна
система в Европа.

Силата

на

сътрудничеството



Ариел Брунер,
Директор европейски политики на Birdlife Europe

Кратко въведение в дейността на RGI
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Можем да постигнем необходимото намаляване на емисиите на CO2
чрез масово въвеждане на местни и трансрегионални възобновяеми
енергийни източници. Разширяването на електропреносната мрежа е от
изключително значение за постигането на тази цел. Следвайки подобна стратегия, в съчетание със значителния напредък в енергийната
ефективност, можем да избегнем опасните климатични промени и да
задържим глобалното повишаване на температурите под научно установения праг на опасност от 2°C над нивата от прединдустриалната епоха.
Бързото разрастване на мрежата и увеличаването на дела на ВЕИ ще ни
позволят да се преборим заедно с климатичната криза, икономическата
криза и неминуемата енергийна криза.



Кристоф Балс, Директор по политиките на Germanwatch
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да премине към възобновяеми източници и нашата роля е да подготвим
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обществото с привидно коренно различни
стремежи, които в момента търсят общ път за
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нуждаем от подкрепата и сътрудничеството на политиците, властите,
участниците на пазара и на гражданското общество. Европа е избрала
да премине към възобновяеми източници и нашата роля е да подготвим
необходимата основа за постигането на тази цел. 50Hertz има обширна инвестиционна програма за ускорено развитие на мрежата според
нуждите на предстоящите десетилетия. Сътрудничеството ни с неправителствените организации в RGI ни дава увереност, че сме на прав път и че
нашите планове отговарят на обществените очаквания.

за развитието на електропреносната мрежа и опазването на природата
в Европа

Водещи принципи в нашето сътрудничество
Началото бе положено от четири организации, които взеха решение да си сътрудничат.
В наши дни организацията се е разраснала до
повече от дузина членове от цяла Европа.
През ноември 2011 г. RGI успя да обедини
усилията на едни от най-големите европейски електроенергийни системни оператори
и неправителствени организации, за да бъде
подписана Европейската мрежова декларация (ЕМД) за развитието на електропреносна
мрежа и опазване на природата. Днес тази
декларация е подписана от 30 организации, малка част от които са TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe и
Friends of the Earth Europe.

Декларацията дефинира принципите, които трябва да се прилагат при планирането на екологосъобразни мрежи, както и за
намаляване влиянието на електропроводите върху биологичното разнообразие. Една
година след създаването му споразумението
бе разширено, за да включи декларация за
необходимостта от повишена прозрачност и
обществено участие. Това допълнение ясно
декларира желанието на подписващите страни за по-добра информираност и участие
на засегнатите страни и за придаване на поголяма публичност на проектите и плановете
за разработка на мрежи.

Намирайки се на кръстопътя между Северна и Южна Европа, френската
енергийна система се нуждае от значително засилване на своята роля, за
да може да подкрепи Европа при постигането на амбициозните ѝ цели,
касаещи дела на ВЕИ в континенталния енергиен микс. Решението да си
партнираме с RGI демонстрира решимостта на RTE да разшири диалога
си с всички заинтересовани страни, за създаване на стабилна политика,
която да съчетае разработването на мрежите с екологичните и икономическите изисквания.



Жан Версей, Директор връзки с ЕС на RTE



Борис Шухт, Изпълнителен Директор на 50Hertz

Къде е нашето място
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
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В Европа има няколко организации, които се
занимават с въпроси, свързани с електропреносните мрежи. Това което отличава RGI
от останалите организации е, че тя обединява партньори, които са типични представители на две противопоставящи се страни в
обществото с привидно коренно различни
стремежи, които в момента търсят общ път за
постигане на съвместните им цели. Комбинирайки различните отправни точки и гледища,
RGI успява да премине отвъд едностранната

защита на собствените интереси на отделните страни. Преобразуванията в енергийния
сектор се нуждаят от обществена подкрепа,
за да бъдат успешни. Базирайки се на многообразието, RGI успя да разработи съвместни
документи, основаващи се на схващанията и
гледните точки на отделните партньори. Становищата на RGI, разработени на тази основа,
са в състояние да изградят мостове над досегашните пропасти и се посрещат положително от широк кръг заинтересовани страни.

Намиране на решения отвъд обществената съпротива
Членовете на RGI са поели ангажимента да работят заедно за избягване на конфликтите чрез
намиране на решения на проблемите, свързани с планирането на мрежата, преди още да са
възникнали. Този нов подход изисква от всички страни да преодолеят старите си предразсъдъци и да отворят мисленето си към различните гледни точки.

Какво вършим
RGI има за цел да улесни диалога между
електроенергийните системни оператори и
неправителствените организации - в основата си RGI е платформа за диалог между електроенергийните системни оператори и неправителствените организации. Партньорите в
RGI се срещат на работни срещи и конференции и съвместно обсъждат теми, за които биха
желали да научат повече. Тази обмяна на опит
помага на партньорите да разберат гледните точки на другите и да открият решения и
компромиси, които са приемливи за всички
страни.
RGI съдейства за повишаване на прозрачността и споделяне на знанията - партньорите в RGI участват в обширен обмен на
познания и добри практики. Насърчава се
разпространението на практиките, които
вече са се доказали като успешни в реализацията на някои проекти за разширяване на
електропреносните мрежи. Освен това, партньорите в RGI работят по пилотни проекти

за разработването и внедряването на добри
практики при развитието на мрежите на място. Тук влизат и въвеждането и подлагането
на изпитание на подобрената прозрачност
и минимизирането на вредното влияние на
електропреносните мрежи върху обществото
и околната среда в унисон с ангажиментите на
партньорите, съдържащи се в Европейската
мрежова декларация.
RGI съдейства за съвместната защита на
интересите – от различните гледни точки
на своите членове RGI извлича и обобщава
споделените позиции по различни въпроси,
свързани с разработването на мрежи и системи за пренос и производство на електричество. Освен това, в очите на повечето политически организации в Брюксел, като ENTSO-E
и Европейската Комисия, RGI се е превърнала
в доверен партньор при обсъждането на това
по какъв начин да бъдат привлечени подходящите участници в процесите на европейско
ниво.



Климатичните промени и сривът в биологичното разнообразие са в основата на предизвикателството, свързано с устойчивото развитие, пред
което е изправено човечеството в наши дни. Масираното производство
на електроенергия от възобновяеми източници, заедно с намаляването
и все по-ефективното използване на енергията, става все по-спешно и
наложително. Но ние трябва да сме сигурни, че опитите ни да се справим с едната страна на екологичната криза, няма да предизвика други
отрицателни последици. Партньорството BirdLife работи неуморно за
извършването на необходимата революция в енергопроизводството при
нанасяне на минимален ущърб на дивата природа и екосистемите. RGI е
една вълнуваща възможност за обединяване на широк кръг от организации, поели ангажимента да изградят една наистина устойчива енергийна
система в Европа.

Силата

на

сътрудничеството



Ариел Брунер,
Директор европейски политики на Birdlife Europe

Кратко въведение в дейността на RGI
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Можем да постигнем необходимото намаляване на емисиите на CO2
чрез масово въвеждане на местни и трансрегионални възобновяеми
енергийни източници. Разширяването на електропреносната мрежа е от
изключително значение за постигането на тази цел. Следвайки подобна стратегия, в съчетание със значителния напредък в енергийната
ефективност, можем да избегнем опасните климатични промени и да
задържим глобалното повишаване на температурите под научно установения праг на опасност от 2°C над нивата от прединдустриалната епоха.
Бързото разрастване на мрежата и увеличаването на дела на ВЕИ ще ни
позволят да се преборим заедно с климатичната криза, икономическата
криза и неминуемата енергийна криза.



Кристоф Балс, Директор по политиките на Germanwatch
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