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ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА: ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Европа е изправена пред редица проблеми в областта на енергетиката, които
включват: растящата зависимост от вноса, недостатъчната диверсификация, високите
и нестабилни цени на енергията, нарастващото търсене на енергия в глобален
мащаб, рисковете за сигурността, засягащи държавите производителки и транзитните
държави, нарастващите заплахи, свързани с изменението на климата, бавния напредък
в областта на енергийната ефективност, предизвикателствата, свързани с използването
на все по-голям дял възобновяеми енергийни източници, както и необходимостта от
по-голяма прозрачност, по-нататъшна интеграция и взаимосвързаност на енергийните
пазари. В основата на европейската енергийна политика стоят редица мерки, с които се
цели постигането на интегриран енергиен пазар, сигурност на енергийните доставки и
устойчиво развитие на енергийния сектор.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Конкретни разпоредби:
— Сигурност на доставките: член 122 от ДФЕС;

— Енергийни мрежи: членове 170—112 от ДФЕС;

— Въглища: в Протокол 37 се разясняват финансовите последици от изтичането на
срока на Договора за ЕОВС през 2002 г.;

— Ядрена енергетика: Договорът за създаване на Европейската общност за атомна
енергия (Договор за Евратом) служи като правно основание за повечето европейски
действия в областта на ядрената енергетика.

Други разпоредби, засягащи енергийната политика:
— Вътрешен енергиен пазар: Член 114 от ДФЕС;

— Външна енергийна политика: Членове 216—218 от ДФЕС.

ЦЕЛИ

Съгласно Договора от Лисабон основните цели на енергийната политика на ЕС са
следните:
— да осигури функционирането на енергийния пазар;

— да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

— да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и
разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; както и

— да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи.
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В член 194 от ДФЕС се предвижда, че някои области на енергийната политика са области
на споделена компетентност, което е знак за преход към обща енергийна политика.
Въпреки това всяка държава членка запазва правото си „да определя условията за
използване на енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници
и да определя общата структура на енергийното си снабдяване“ (член 194, параграф 2).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Обща рамка на политиката
Настоящата политическа програма е вдъхновена от цялостната интегрирана политика за
климата и енергетиката, приета от Европейския съвет през март 2007 г., която следва да
постигне следните цели до 2020 г.:
— намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % в сравнение с равнищата

от 1990 г.;

— нарастване до 20 % на дяла на енергията от възобновяеми източници в крайното
потребление на енергия;

— повишаване на енергийната ефективност с 20 %.

Зелена книга, озаглавена „Рамка за 2030 г. за политиките в областта на климата и
енергетиката“ (COM(2013)0169), с която беше поставено начало на дискусиите за целите
и политиките за периода след 2020 г., беше публикувана от Комисията на 27 март 2013 г.
Различни сценарии в дългосрочен план са описани в съобщението на Комисията,
озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011) 885), в което се
разглеждат предизвикателствата и възможностите, пред които се изправя ЕС по пътя си
към декарбонизация в дългосрочен план.
Б. Завършване на вътрешния енергиен пазар
На 4 февруари 2011 г. Европейският съвет постигна съгласие относно амбициозната
цел да бъде изграден вътрешният енергиен пазар до 2014 г. и да се гарантира, че
в ЕС няма да съществуват „енергийни острови“. Тази цел беше потвърдена отново
от Европейския съвет през май 2014 г. Третият енергиен пакет, Регламентът относно
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (Регламент (EС) № 347/2013) и
Регламентът относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
(Регламент (EС) № 1227/2011) са сред основните законодателни инструменти, чиято цел е
да допринесат за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар (5.7.2 относно
вътрешния енергиен пазар).
В. Укрепване на външните отношения в областта на енергетиката
Съобщението на Комисията, озаглавено „Относно сигурността на енергийните доставки
и международното сътрудничество — Енергийната политика на ЕС: ангажиране с
партньори извън нашите граници“ (COM (2011) 539), беше прието на 7 септември
2011 г. с цел насърчаване на по-нататъшно трансгранично сътрудничество на ЕС със
съседните му страни и създаване на по-широка регулаторна област чрез редовен обмен на
информация относно междуправителствени споразумения и сътрудничество в областта
на конкуренцията, безопасността, достъпа до мрежата и сигурността на доставките.
Вследствие на това на 25 октомври 2012 г. беше прието решението за създаване на
механизъм за обмен на информация относно междудържавните споразумения между
държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (T7-0343/2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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Г. Повишаване на сигурността на енергийните доставки
С оглед на изключителното значение на газа и нефта за сигурността на енергийните
доставки на ЕС, Съюзът прие редица мерки, за да се гарантира, че се извършват оценки
на риска и че са разработени подходящи планове за превантивни действия и планове
за действия при извънредни ситуации. Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/
ЕО на Съвета беше приет на 20 октомври 2010 г. с цел укрепване на механизмите
за предотвратяване и реагиране при кризи. В Директива 2009/119/ЕО се изисква от
държавите членки да поддържат минимални запаси от нефт, съответстващи на по-
голямото от следните две количества: средния дневен нетен внос за период от 90 дни или
средното дневно вътрешно потребление за период от 61 дни.
В отговор на кризата в Украйна, през март 2014 г. Европейският съвет призова Комисията
да представи до юни 2014 г. цялостен план за намаляване на енергийната зависимост на
ЕС.
Д. Подобряване на енергийната ефективност
В основата на политиката на ЕС за енергийна ефективност е Директива 2012/27/EС
от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, която има за цел да се
насочат държавите членки отново по пътя към постигане на целите за 2020 г. Други
важните политически инструменти са етикетирането на продуктите и мерките, насочени
към повишаване на енергийната ефективност на сградите (5.7.3 относно енергийната
ефективност).
Е. Възможно най-добро оползотворяване на местните енергийни ресурси на ЕС
(включително на възобновяемите източници).
Един от приоритетите, договорени от Европейския съвет през май 2013 г., беше
засилването на диверсификацията на енергийните доставки на ЕС и разработването на
местните енергийни ресурси с цел да се гарантира сигурността на доставките и да се
намали външната енергийна зависимост. По отношение на възобновяемите източници на
енергия, с Директива 2009/28/EО от 23 април 2009 г. се въвежда цел за дял от 20 %, която
да бъде постигната до 2020 г. (5.7.4 относно възобновяемите източници на енергия).
Ж. Научноизследователски, развойни и демонстрационни проекти
1. „Хоризонт 2020“
Програмата „Хоризонт 2020“ обхваща периода 2014—2020 г. и е основното средство на
ЕС за насърчаване на научните изследвания в областта на енергетиката. В подкрепа на
разработването на екологосъобразна, сигурна и ефикасна енергетика и на устойчивото
развитие са разпределени финансови средства, възлизащи на 5 931 милиона EUR.
2. Европейски стратегически план за енергийните технологии (SET-план)
Стратегическият план за енергийните технологии, приет от Комисията на 22 ноември
2007 г., има за цел да се ускори въвеждането и навлизането на пазара на нисковъглеродни
и ефикасни енергийни технологии. С плана се насърчават мерки, чрез които да се
помогне на ЕС да си осигури добри позиции, за да може да разработва технологиите,
от които се нуждае за постигането на политическите си цели и в същото време да
се гарантира, че неговите дружества могат да се възползват от възможностите, които
предлага един нов подход към енергетиката. В съобщението на Комисията „Инвестиране
в разработването на нисковъглеродни технологии (във връзка със Стратегическия план за
енергийни технологии — SET-Plan)“ (COM(2009)0519) се оценява изпълнението на плана

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
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SET и се стига до заключението, че следва да се обмисли една по-решителна намеса на
равнище ЕС, за да имат успех плановете за развитие на широк спектър от технологии.
3. Бъдеща стратегия за енергийните технологии
В съобщението на Комисията „Технологии и иновации в енергетиката“ (COM(2013)0253),
публикувано на 2 май 2013 г., се очертава стратегията, която ще позволи на ЕС да
разполага със сектор за технологии и нововъведения, който е на световно равнище и е в
състояние да отговори на предизвикателствата в периода до 2020 г. и след това.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги е изразявал силна подкрепа за обща енергийна политика,
насочена към решаване на въпросите относно конкурентоспособността, сигурността
и устойчивото развитие. Той многократно призова за съгласуваност, решителност,
сътрудничество и солидарност между държавите членки при посрещането на настоящите
и бъдещите предизвикателства на вътрешния пазар на ЕС и за политическа ангажираност
на всички държави — членки на ЕС, както и за силна инициатива на Европейската
комисия за напредък при постигането на целите за 2020 г.
ЕП се стреми към по-силна интеграция на енергийния пазар и приемане на амбициозни,
юридически обвързващи цели по отношение на възобновяемите източници на енергия,
енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове. В тази
връзка Парламентът подкрепя приемането на по-силен ангажимент за постигането на
целите на ЕС, като подчертава, че новата енергийна политика трябва да е в подкрепа на
дългосрочната цел за намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС с 80—95 % до
2050 г.
Той подкрепя също така диверсификацията на енергийните източници и на маршрутите
на доставка, по-специално разработването на южния газов коридор, по-тясното
сътрудничество с държавите от региона на Каспийско море и, в по-общ план, значимостта
на междусистемните връзки между газопреносните и електропреносните мрежи през
региона на Централна и Югоизточна Европа, наред с разработването на ос север-юг,
изграждането на повече междусистемни връзки, диверсифицирането на терминалите за
втечнен природен газ и изграждането на тръбопроводи, като по този начин се отваря
вътрешният пазар.
С оглед на нарастващата зависимост на Европа от изкопаемите горива, Парламентът
приветства плана SET, като изрази убеденост, че той ще има съществен принос за
устойчивостта и сигурността на доставките и ще се окаже абсолютно необходим за
постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2020 г. Като подчерта
съществената роля на научните изследвания с цел гарантиране на устойчиво снабдяване
с енергия, ЕП подчерта необходимостта от общи усилия в областта на новите енергийни
технологии, както в областта на възобновяемите енергийни източници, така и в областта
на устойчивите технологии, използващи изкопаеми горива, а също и необходимостта от
допълнително публично и частно финансиране, за да се осигури успешното прилагане
на плана.
Важни резолюции, приети в последно време:
— 15 декември 2015 г.: Парламентът прие резолюция, озаглавена „Към постигане на

Европейски енергиен съюз“, в отговор на съобщението на Комисията на същата
тема. Той взе предвид петте стълба на енергийния съюз, посочени от Комисията и
заяви категорично, че политиките, следвани съгласно въпросните стълбове, трябва

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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винаги да допринасят за гарантирането на сигурността на енергийните доставки,
декарбонизацията, дългосрочната устойчивост на икономиката и осигуряването
на приемливи и конкурентни цени на енергията. ЕП припомни, че енергията е
обществено социално благо и че поради това ЕС следва да се съсредоточи строго
върху въпроса за енергийната бедност и да насърчава конкретни мерки за справяне
с този проблем.

— от 5 февруари 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и
енергетиката за периода до 2030 г. (T7-0094/2014);

— от 10 септември 2013 г. относно постигане на реално функциониращ
вътрешноевропейски енергиен пазар (T7-0344/2013);

— от 21 май 2013 г. относно настоящите предизвикателства и възможности за
енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар
(T7-0201/2013);

— от 21 май 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и
на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на
нефт и газ в морски райони (T7-0200/2013);

— от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще
с енергия (T7-0088/2013);

— от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент
и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за
отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО (T7-0061/2013);

— от 11 септември 2012 г. относно предложението за директива на Европейския
парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на Директива
2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО (T7-0306/2012);

— от 12 юни 2012 г. относно сътрудничеството в областта на енергийната политика
с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и
конкурентни енергийни доставки (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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