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ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА: ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Европейският съюз е изправен 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, декарбонизацията, 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 устойчив
сектор на енергетиката.

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—172 от ДФЕС;

— Въглища: в Протокол 37 се разясняват финансовите последици от изтичането
на срока на Договора за създаване на Европейската общност за въглища
и стомана през 2002 г.;

— Ядрена енергетика: Договорът за създаване на Европейската общност за
атомна енергия (Договор за Евратом) служи като правно основание за
повечето действия на ЕС 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 (2015 г.) петте основни цели на енергийната
политика на ЕС са следните:
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— диверсифициране на енергийните източници в Европа, гарантиране на
енергийна сигурност чрез солидарност и сътрудничество между държавите
от ЕС;

— гарантиране на функционирането на напълно интегриран вътрешен енергиен
пазар, който дава възможност за свободен поток на енергия през ЕС чрез
подходяща инфраструктура и без технически или регулаторни пречки;

— подобряване на енергийната ефективност и намаляване на зависимостта от
вноса на енергия, намаляване на емисиите и стимулиране на заетостта и
растежа;

— декарбонизация на икономиката и преминаване към нисковъглеродна
икономика в съответствие с Парижкото споразумение;

— насърчаване на научните изследвания в областта на нисковъглеродните
технологии и технологиите за чиста енергия и даване на приоритет на
научните изследвания и иновациите, за да се насърчава енергийният преход
и да се подобрява конкурентоспособността.

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 се ръководи от привеждането на целите на ЕС
в областта на енергетиката в съответствие с целите в областта на климата от
новия пакет „Подготвени за цел 55“, предложен през юли 2021 г., включително:
— намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % в сравнение

с равнищата от 1990 г. до 2030 г.;

— нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.

Цялостната интегрирана политика в областта на климата и енергетиката, приета
от Европейския съвет на 24 октомври 2014 г. и преразгледана през декември
2018 г., поставя следните цели за периода до 2030 г.:
— повишаване до 32 % на дяла на енергията от възобновяеми източници

в потреблението на енергия;

— повишаване на енергийната ефективност с 32,5 %;

— осигуряване на степен на взаимосвързаност на електроенергийните системи
в ЕС от поне 15 %.

Новите цели на ЕС в областта на енергетиката са в процес на договаряне.
Тези цели ще бъдат предложени за 2030 г.:
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— повишаване до 42—45 % на дяла на енергията от възобновяеми източници
в потреблението на енергия;

— намаляване с 40—42 % на първичното потребление на енергия в ЕС и с 36
—40 % на крайното потребление на енергия.

На 25 февруари 2015 г. Комисията публикува стратегията за енергиен съюз
(COM (2015) 0080) с цел изграждане на енергиен съюз, който да предлага на
домакинствата и предприятията в ЕС сигурни, устойчиви, конкурентоспособни
и достъпни енергийни доставки. На 30 ноември 2016 г. Комисията предложи
пакета „Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016)0860). Той се
състои от осем законодателни предложения, обхващащи управлението
(Управление на Енергийния съюз (EС) 2018/1999), структурата на пазара
на електроенергия (Директива за електроенергията (EС) 2019/944, Регламент
за електроенергията (EС) 2019/943 и Регламент за готовност за справяне
с рискове (EС) 2019/941), енергийната ефективност (Директива за енергийната
ефективност (EС) 2018/2002, Директива относно енергийните характеристики
на сградите (EС) 2018/844), енергията от възобновяеми източници (Директива
за електроенергия от възобновяеми източници (EС) 2018/2001) и правилата
за регулатора, Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на
енергия (Регламент (EС) 2019/942 за създаване на ACER). Последният елемент
от пакета — Регламентът относно управлението на Енергийния съюз — беше
окончателно приет на 4 декември 2019 г. Съгласно този регламент държавите –
членки на ЕС, трябва да изготвят 10-годишни интегрирани национални планове
в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г., да представят
доклад за напредъка на всеки две години и да разработят последователни
национални дългосрочни стратегии за постигане на целите на Парижкото
споразумение.
С Решение (ЕС) 2019/504 бяха въведени промени в политиката на ЕС в областта
на енергийната ефективност и управлението на Енергийния съюз с оглед на
оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. С това решение бяха направени
технически корекции на прогнозните стойности за потреблението на енергия
за 2030 г., така че те да съответстват на Съюза, състоящ се от 27 държави членки.
На 14 юли и 15 декември 2021 г. Комисията публикува пакета „Подготвени
за цел 55“, с цел намаляване на емисиите с най-малко 55 % до 2030 г.
в сравнение с нивата от 1990 г. и постигане на неутралност на ЕС по
отношение на въглеродните емисии до 2050 г. Този голям пакет се състои от
преразглеждане на всички действащи актове на ЕС в областта на климата и
енергетиката, включително Директивата за енергията от възобновяеми източници
(COM(2021)0557), Директивата за енергийната ефективност (COM(2021)0558),
Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
(COM(2021)0563), Директивата относно енергийните характеристики на сградите
(COM/2021/802), Директивата за природния газ (COM/2021/803) и Регламента за
природния газ (COM/2021/804). Той включва и нови предложения, като например
Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива (COM(2021)0559),
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инициативата ReFuelEU—сектор „Авиация“ (COM(2021)0561) и инициативата
FuelEU — сектор „Морско пространство“ (COM(2021)0562).
На 18 май 2022 г. Европейската комисия представи плана REPowerEU
(COM/2022/0230) като отговор на затрудненията и смущенията на световния
енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна. Планът има за цел
както да се сложи край на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива,
така и да се постигне по-нататъшен напредък в справянето с кризата, свързана
с климата.
Б. Завършване на вътрешния енергиен пазар
Напълно интегриран и правилно функциониращ вътрешен енергиен пазар
гарантира достъпни цени на енергията, дава необходимите ценови сигнали за
инвестиции в зелена енергия, осигурява енергийните доставки и предлага най-
евтиния начин за постигане на неутралност по отношение на климата.
Законодателството за вътрешния енергиен пазар беше въведено за първи път
в третия енергиен пакет (2009—2014 г.), обхващащ пет области: отделяне;
независими национални регулатори; сътрудничество; Агенция на Европейския
съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и справедливи
пазари на дребно. С цел подобряване на трансграничното сътрудничество
пакетът създаде Европейската мрежа на операторите на преносни системи
за електроенергия (ЕМОПС-Е) и Европейската мрежа на операторите на
преносни системи за газ (ЕМОПС-Г). Той включва, наред с другото, Регламент
(ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на
едро и политиката за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) въз основа на
Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна
инфраструктура.
Четвъртият енергиен пакет (2015—2020 г.), озаглавен „Чиста енергия за всички
европейци“, беше насочен към структурата на пазара на електроенергия
(Директива за електроенергията, Регламент за електроенергията, Регламент
за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, Регламент
за ACER). Той въведе нови правила в областта на електроенергията по
отношение на съхранението на енергия, стимули за потребителите, с цел да
се допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар, 10-
годишни национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) за
периода 2021—2030 г. и засилена роля на ACER. През последните години той
разгледа и излизането на Обединеното кралство от ЕС (вж. информационен фиш
2.1.9 относно вътрешния енергиен пазар).
Петият енергиен пакет, озаглавен „Подготвени за цел 55“, беше публикуван в две
части на 14 юли и 15 декември 2021 г. и понастоящем е в процес на обсъждане.
Той има за цел да приведе енергийните цели в съответствие с новата европейска
амбиция за намаляване на емисиите с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение
с нивата от 1990 г. и за постигане на неутралност по отношение на въглеродните
емисии до 2050 г. Съсредоточен е главно върху възобновяемите енергийни
източници, енергийната ефективност, енергийното данъчно облагане, въздушния
и морския транспорт и сградите.
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През декември 2021 г. Комисията предложи преразглеждане (COM/2021/803,
COM/2021/804) на Директивата за природния газ (2009/73/EО) и Регламента
за природния газ (EО) № 715/2009). С това преразглеждане се предлага и
регулаторна рамка за конкурентни декарбонизирани пазари на газ, включително
проектирането и развиването на новия пазар на водород в ЕС.
На 18 май 2022 г., като част от своя план REpowerEU (COM/2022/0230),
Комисията предложи цел от 10 милиона тона вътрешно производство на водород
от възобновяеми източници и 10 милиона тона внос до 2030 г., за да се
заменят природният газ, въглищата и нефтът в трудните за декарбонизация
промишлени отрасли и транспортни сектори. На 14 септември 2022 г. Комисията
предложи спешна намеса на европейските енергийни пазари (COM/2022/473)
с цел справяне с неотдавнашните драматични повишения на цените. Тази
намеса се изразяваше в извънредни мерки за намаляване на потреблението на
електроенергия и в мерки за преразпределяне на свръхприходите на енергийния
сектор към крайните потребители.
В. Енергийна ефективност
Крайъгълният камък на политиката на ЕС за енергийна ефективност е
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, с която се установява
набор от задължителни мерки, които да помогнат на ЕС да постигне целта
си за 20 % енергийна ефективност до 2020 г. Директивата също така въведе
цели за икономии на енергия и много политики за енергийна ефективност,
включително по отношение на санирането с цел енергийна ефективност и
задължителните енергийни сертификати за сградите, минималните стандарти
за енергийна ефективност за различни продукти, етикетите за енергийна
ефективност и интелигентните измервателни уреди; тя определи също така
правата на потребителите. През декември 2018 г. преразгледаната Директива за
енергийната ефективност 2018/2002/EС увеличи общата цел на ЕС за енергийна
ефективност до 2030 г. на най-малко 32,5 % (в сравнение с прогнозите от базовия
сценарий от 2007 г.).
През юли 2021 г. Комисията предложи преразгледана Директива за енергийната
ефективност (COM/2021/558), с която целите за енергийна ефективност до 2030 г.
се увеличават на 39 % за първичното потребление на енергия и на 36 % за
крайното потребление на енергия (в сравнение с прогнозите от базовия сценарий
от 2007 г.). В нея също така се определят годишните задължения на държавите
членки за икономии на енергия в размер на 1,5 % от крайното им потребление на
енергия от 2024 г. до 2030 г.
Като част от своя план Repower EU (COM/2022/0230), през май 2022 г. Комисията
предложи преразглеждане на целите за енергийна ефективност (COM/2022/222),
за да се преустанови постепенно вносът на руски изкопаеми горива чрез
намаляване на потреблението на енергия с най-малко 13 % през 2030 г.
в сравнение с прогнозите от базовия сценарий от 2007 г. (така че в абсолютно
изражение крайното и първичното потребление на енергия в ЕС да не превишават
съответно 750 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe) и 980 милиона тона
нефтен еквивалент (Mtoe) до 2030 г.). Предложението, по което понастоящем
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се водят преговори, включва набор от цели за намаляване на първичното и на
крайното потребление на енергия в ЕС съответно с 40—42 % и 36—40 %.
В новата Директива относно енергийните характеристики на сградите (Директива
(ЕС) 2018/844) се определят пътни карти с индикативни етапни цели за 2030 г.,
2040 г. и 2050 г. и дългосрочни стратегии за държавите членки за подпомагане
на санирането на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради,
както обществени, така и частни, с цел постигане на високо енергийно ефективен
и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. През октомври 2020 г. Комисията
публикува новата стратегия за полагане на началото на вълна на саниране
(COM(2020)0662), която има за цел да удвои годишния процент на енергийното
саниране през следващите десет години.
През юли 2021 г. Комисията предложи преразгледана Директива относно
енергийните характеристики на сградите (COM/2021/802), с която се увеличава
процентът на саниране, особено за сградите с най-лоши характеристики,
във всяка държава, като дългосрочните стратегии за саниране се заменят
с национални планове за саниране на сградите и се въвеждат минимални
стандарти за ефективност на равнище ЕС.
Директивата на ЕС за екодизайна (Директива 2009/125/EО) и Регламентът
за рамката за енергийно етикетиране (Регламент (EС) 2017/1369) определят
изискванията за екодизайн и енергийно етикетиране за отделните групи продукти
(вж. информационен фиш 2.4.8 относно енергийната ефективност).
Г. Енергия от възобновяеми източници
Слънчевата енергия, вятърната енергия от наземни и морски инсталации,
океанската и водноелектрическата енергия, биомасата, биогоривата и водородът
са възобновяеми енергийни източници. Енергийните пазари сами по себе си не
могат да постигнат желаното равнище на енергия от възобновяеми източници
в ЕС, което означава, че може да са необходими национални схеми за
подпомагане и схеми за финансиране от ЕС. 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. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници,
Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. въведе цел от 20 %, която да бъде
постигната до 2020 г.
През декември 2018 г. новата Директива за енергията от възобновяеми източници
(Директива (ЕС) 2018/2001) определи като задължителна обща цел на ЕС
за 2030 г. най-малко 32 % енергия от възобновяеми източници. На 19 ноември
2020 г. Комисията представи стратегията на ЕС за енергия от възобновяеми
източници от инсталации в морето (COM/2020/741), увеличавайки усилията
за постигане на неутралност на Съюза по отношение на климата до 2050 г.
В стратегията се предлага да се увеличат мощностите за вятърна енергия от
разположени в морето инсталации от сегашното равнище, което е 12 GW, на поне
60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Съществуват различни стратегии, за да

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:0662:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52021PC0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN


Справочник за Европейския съюз - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

се насърчава използването на всеки възобновяем източник (вж. информационен
фиш 2.4.9 относно възобновяемата енергия).
През юли 2021 г. беше предложена нова директива за енергията от възобновяеми
източници (COM(2021)0557), за да се увеличи общата цел за енергия от
възобновяеми източници на 40 % до 2030 г. През май 2022 г., в съответствие
с плана REPowerEU (COM/2022/0230), чиято цел е постепенно да се спре
използването на руски изкопаеми горива, Комисията предложи целта за
енергията от възобновяеми източници, по която понастоящем се водят преговори,
да бъде увеличена на 45 % до 2030 г. По-конкретно, Комисията представи
стратегия за слънчева енергия (COM/2022/0221) за удвояване на капацитета
за слънчеви фотоволтаични уредби до 2025 г. чрез инсталиране на 600 GW
до 2030 г. В плана също така се определят цели за производството на водород
от възобновяеми източници, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.
(10 милиона тона вътрешно производство и 10 милиона тона внос), предлага се
план за действие за биометана, за да се увеличи производството до 35 милиарда
кубични метра до 2030 г., и се съкращават и опростяват процедурите за издаване
на разрешения.
Д. Укрепване на външните отношения в областта на енергетиката
През 2012 г. ЕС създаде механизъм за обмен на информация, за да улесни
координацията между държавите от ЕС и държавите извън ЕС и да гарантира
спазването на правото на ЕС (Решение № 994/2012/ЕС). Този механизъм изисква
държавите от ЕС да представят на Комисията за оценка всички действащи
международни споразумения в областта на енергетиката и изисква определено
ниво на обмен на информация между държавите — членки на ЕС.
Комисията отговори на руското нашествие в Украйна в своето съобщение относно
REPowerEU (COM/2022/108) от 8 март 2022 г., като предложи намаляване на
потреблението на газ от изкопаеми източници с най-малко 155 млрд. куб. метра,
което се равнява на обема на вноса от Русия през 2021 г., с цел да се постигнат
почти две трети от намалението в рамките на една година.
През май 2022 г., в съответствие с плана REPowerEU (COM/2022/0230), чиято
цел е постепенно да се спре използването на руски изкопаеми горива, Комисията
работи с международни партньори за диверсифициране на доставките и
осигуряване на внос на втечнен природен газ (ВПГ) и по-високи доставки на газ
по газопроводи от международни партньори. Тя създаде Европейска платформа
за закупуване на газ — доброволен механизъм за координация в подкрепа на
закупуването на газ и водород за ЕС, и публикува външна енергийна стратегия
на ЕС (JOIN/2022/23) в подкрепа на Украйна, Молдова, Западните Балкани
и държавите от Източното партньорство, както и на най-уязвимите партньори
на ЕС.
Е. Повишаване на сигурността на енергийните доставки
Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ Регламент (ЕС) 2019/941
за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор изисква
от държавите—членки на ЕС, да си сътрудничат, за да се гарантира,
че при криза в електроснабдяването електроенергията отива там, където
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е най-необходима. Регламентът гарантира, че държавите членки въвеждат
подходящите инструменти за предотвратяване, подготовка и управление на
евентуални кризи в електроснабдяването в дух на солидарност и прозрачност.
С оглед на изключителното значение на природния газ 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. През 2017 г. с Регламента за сигурността на доставките на газ
(Регламент (ЕС) 2017/1938) бяха въведени гаранции за сигурността на природния
газ и бяха засилени механизмите за предотвратяване, солидарност и реакция при
кризи. В рамките на Директивата за запасите от нефт в ЕС (Директива 2009/119/
EО) от държавите членки се изисква да поддържат минимални запаси от
нефт, съответстващи на средния дневен нетен внос за период от 90 дни
или средното дневно вътрешно потребление за период от 61 дни. Комисията
предложи разширяване на обхвата на прилагане на Директивата за природния
газ (Директива 2009/73/EО), така че да включи и газопроводите към и от
трети държави, в това число и съществуващите, и бъдещите газопроводи
(COM(2017)0660). Директивата за природния газ беше изменена през 2019 г.
с Директива (ЕС) 2019/692, която гарантира, че правилата, уреждащи вътрешния
пазар на газ на ЕС, се прилагат по отношение на преносните газопроводи между
държава членка и трета държава, с дерогации за съществуващите газопроводи.
Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности
в крайбрежни води (Директива 2013/30/EС) предвижда специални разпоредби.
Регламент (ЕС) 2017/1938 предвижда засилено регионално сътрудничество,
регионални планове за превантивни действия и планове за действие при
извънредни ситуации, както и механизъм за солидарност за гарантиране
сигурността на доставките на газ.
Сигурността на доставките на енергийния пазар на ЕС стана спешен приоритет
след руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. На 8 март 2022 г.
в съобщението относно REPowerEU (COM/2022/108) бяха предложени редица
мерки по отношение на използването на руския нефт и газ като оръжие, като
например прекъсванията на доставките на газ за няколко държави — членки
на ЕС. На 23 март 2022 г. Комисията публикува съобщение относно сигурността
на доставките и достъпните цени на енергията (COM/2022/138) и предложение
за нов регламент относно съхранението на газ (COM/2022/135). С предложения
регламент относно съхранението на газ се въвежда задължение за минимум
80 % ниво на съхранение на газ до 1 ноември 2022 г., като се увеличават нивата
на съхранение на газ до 90 % за следващите години; въвеждат се също така
междинни цели и нов процес на сертифициране, за да се намалят рисковете от
външна намеса. На 18 май 2022 г. планът REPowerEU (COM/2022/0230) приведе
в действие мерки за прекратяване на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми
горива чрез икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки
и ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници. На 27 юни
2022 г. в рекордно кратък срок беше приет Регламент (ЕС) 2022/1032 относно
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съхранението на газ, с който се въвеждат задължения за минимални нива на
съхранение на газ.
Предвид риска от допълнително намаляване на доставките на газ от Русия,
през юли 2022 г. Комисията предложи нов регламент на Съвета относно
координирани мерки за намаляване на потреблението на газ (COM/2022/361)
с цел намаляване на потреблението на газ в Европа с 15 % до пролетта на 2023 г.
Тя публикува и съобщението „План на ЕС за енергоспестяване“ (COM/2022/240)
с многобройни варианти за краткосрочни икономии, като например целенасочено
намаляване на отоплението и охлаждането в обществените сгради.
Като част от Европейския зелен пакт предложеният Фонд за справедлив
преход (COM(2020)0022) подкрепя регионите с високо потребление на въглища
и високи въглеродни емисии при прехода към нисковъглеродни енергийни
източници.
Енергийната инфраструктура на държавите от ЕС е обхваната от политиката
за трансевропейска енергийна мрежа — TEN-E (Регламент (EU) № 347/2013),
която се съсредоточава върху свързването на енергийната инфраструктура
на държавите от ЕС и определя девет приоритетни коридора (четири
електроенергийни коридора, четири газови коридора и един петролен коридор)
и три приоритетни тематични области (интелигентни мрежи, електроенергийни
магистрали, трансгранични мрежи за въглероден диоксид) за развиване на
по-добре свързани енергийни мрежи на ЕС. TEN-E се финансира от частта
„Енергетика“ на Механизма за свързване на Европа за периода 2021—2027 г.
(Регламент (ЕС) 2021/1153).
В Регламента относно управлението на Енергийния съюз (2018/1999) се
определя цел за междусистемна свързаност от най-малко 15 % до 2030 г.,
за да се насърчават държавите от ЕС да осигурят междусистемни връзки
между инсталираните си мощности за производство на електроенергия.
Трансграничният коефициент на използване на генериращите мощности от 15 %
беше изчислен, като внасяните мощности бяха разделени на инсталираните
генериращи мощности на държавите от ЕС.
През април 2022 г. съзаконодателите приеха новия Регламент (ЕС) 2022/869
за TEN-E в съответствие с целите на Съюза в областта на енергетиката и климата
за 2030 г. и 2050 г. Регламентът определи проектите на ЕС от общ интерес (5-
и списък на проектите от общ интерес) и проектите от взаимен интерес, които
свързват ЕС с трети държави, прекрати подкрепата за нови проекти за природен
газ и нефт и въведе задължителни критерии за устойчивост за всички проекти.
Ж. Научноизследователски, развойни и демонстрационни проекти
„Хоризонт Европа“ (Регламент (ЕС) 2021/695) е рамковата програма за периода
2021—2027 г. Тя е основният инструмент на ЕС за насърчаване на научните
изследвания в областта на енергетиката и разполага с бюджет от 95,5 милиарда
евро (по цени от 2018 г.), включително 5,4 милиарда евро от програмата
NextGenerationEU.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0361
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0869
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
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Приет през 2007 г., Европейският стратегически план за енергийните технологии
(план SET) има за цел да се ускори въвеждането и навлизането на пазара
на неутрална по отношение на климата енергийна система посредством
възприемането на нисковъглеродни технологии. В плана се определят
10 действия за научни изследвания и иновации (възобновяеми технологии,
намаляване на разходите за технологии, нови технологии и услуги за
потребителите, устойчивост и сигурност на енергийните системи, нови материали
и технологии за сградите, енергийна ефективност за промишлеността,
конкурентоспособност в сектора на акумулаторните батерии в световен мащаб
и електрическа мобилност, възобновяеми горива и биоенергия, улавяне
и съхранение на въглерода и ядрена безопасност), които обхващат цялата
иновационна верига, включително финансирането и регулаторната рамка, и имат
цялостна управленска структура.
Поради основната роля на електроенергията за декарбонизацията
акумулаторните батерии като устройства за съхранение на електроенергия
са определени като ключови технологии, способстващи за нисковъглеродна
икономика. Законодателството на ЕС относно отпадъците от батерии е включено
в Директивата за батериите (Директива 2006/66/ЕО). Стратегическият план
за действие в сектора на акумулаторните батерии (COM(2018)0293) има за
цел изграждането на глобално интегрирана, устойчива и конкурентоспособна
промишлена база за акумулаторни батерии.
На 10 декември 2020 г. Комисията предложи (COM(2020)0798) нов регламент
за батериите, за да се гарантира, че батериите, навлизащи на пазара на ЕС,
са устойчиви и безопасни през целия си жизнен цикъл. Понастоящем се водят
междуинституционални преговори по Регламента относно батериите.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги е изразявал силна подкрепа за обща енергийна
политика, насочена към решаване на въпросите относно декарбонизацията,
конкурентоспособността, сигурността и устойчивото развитие. Той многократно
е призовавал за съгласуваност, решителност, сътрудничество и солидарност
между държавите членки при посрещането на настоящите и бъдещите
предизвикателства на вътрешния пазар и за политическа ангажираност на всички
държави — членки на ЕС, както и за силна инициатива от страна на Европейската
комисия за напредък при постигането на целите за 2030 г. и 2050 г.
Парламентът се стреми към по-силна интеграция на пазара на енергия и
приемане на амбициозни, юридически обвързващи цели по отношение на
енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и намаляването
на емисиите на парникови газове. В тази връзка Парламентът подкрепя
приемането на по-силен ангажимент за постигане на целите на ЕС, като
подчертава факта, че новата енергийна политика трябва да е в подкрепа на
целта за намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС и постигане на
неутралност по отношение на климата до 2050 г.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://energy.ec.europa.eu/topics/research-and-technology/strategic-energy-technology-plan_bg
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1637074741800&uri=CELEX%3A52018DC0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1633688258269&uri=CELEX%3A52020PC0798
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В последните резолюции на Парламента в областта на енергетиката се отбелязва
увеличеното значение на всички цели в областта на климата и околната среда,
които са в основата на енергийната политика на ЕС: на 28 ноември 2019 г.
Парламентът обяви извънредната ситуация в областта на климата и околната
среда в Европа[1]; на 15 януари 2020 г. той потвърди Европейския зелен пакт
като основа за определянето на целите на Енергийния съюз в областта на
климата[2]; на 10 юли 2020 г. призова Комисията да актуализира насоките за
трансевропейската енергийна инфраструктура и да ги приведе в съответствие
с новата политика на ЕС в областта на климата[3]. На 8 октомври 2020 г.
Парламентът гласува за започване на преговори със Съвета с цел определяне
на обща цел за намаляване с 60 % на емисиите на парникови газове до 2030 г. и
постепенно премахване на всички преки и непреки субсидии за изкопаеми горива
най-късно до 2025 г.[4] В отговор на пандемията от COVID-19 зелената стратегия
и цифровата стратегия бяха отново утвърдени като основните стълбове на един
по-интегриран, стабилен и ефективен енергиен съюз на ЕС.
Парламентът прие следните ключови позиции относно руското нашествие
в Украйна и последвалата енергийна криза:
— На 1 март 2022 г. Парламентът осъди незаконната, непровокирана и

необоснована военна агресия на Русия срещу Украйна и руското нашествие
в Украйна[5].

— На 7 април 2022 г. той призова за незабавно пълно ембарго върху вноса на
нефт, въглища, ядрено гориво и газ с произход от Русия[6].

Той прие и няколко други резолюции относно конкретни аспекти на конфликта:
приветстване на официалната препоръка на Комисията за предоставяне на
Украйна на статут на страна кандидатка за членство в ЕС; Молдова и европейска
перспектива за Грузия; засилване на закрилата от страна на ЕС на децата и
младите хора, бягащи от войната в Украйна; въздействието на войната върху
жените.
Парламентът прие следните позиции относно настоящия пакет „Подготвени за
цел 55“:
— На 14 септември 2022 г. Парламентът подкрепи по-амбициозни цели за

енергийна ефективност в сравнение с първоначалното предложение на
Комисията от юли 2021 г.[7]: намаление с 40 % на крайното потребление на
енергия и намаление с 42,5 % на първичното потребление на енергия, което
отговаря на абсолютен размер на горните граници съответно от 740 Mtoe

[1]Резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда
(ОВ C 232, 16.6.2021 г., стр. 28).
[2]Резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт (OВ C 270, 7.7.2021 г., стp. 2).
[3]Резолюция от 10 юли 2020 г. относно преразглеждането на указанията за трансевропейската енергийна
инфраструктура (OВ C 371, 15.9.2021 г., стp. 68).
[4]Изменения, приети от Европейския парламент на 8 октомври 2020 г. към Европейския закон за климата (Приети
текстове, P9_TA(2020)0253).
[5]Резолюция от 1 март 2022 г. (Приети текстове, P9_TA(2022)0052).
[6]Резолюция от 7 април 2022 г. (Приети текстове, P9_TA(2022)0121).
[7]Резолюция от 14 септември 2022 г. (Приети текстове, P9_TA(2022)0315).
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_BG.html
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и 960 Mtoe. Тези проценти са малко по-амбициозни от преразгледаните цели,
предложени през май 2022 г. от Комисията в нейния план RepowerEU.

— На 14 септември 2022 г. Парламентът подкрепи по-амбициозна цел за 45 %
възобновяеми енергийни източници в крайното потребление на енергия
до 2030 г.[8] Това е в съответствие с плана RepowerEU за постепенно
премахване на вноса на енергия от Русия и ускоряване на внедряването на
възобновяеми енергийни източници.

Парламентът също така подкрепя диверсификацията на енергийните източници и
маршрутите за доставка. Той подчерта значимостта на междусистемните връзки
между газопреносните и електропреносните мрежи през региона на Централна
и Югоизточна Европа, наред с развиването на ос север—юг, за изграждането на
повече междусистемни връзки, диверсифицирането на терминалите за втечнен
природен газ и изграждането на газопроводи, като по този начин се отваря
вътрешният пазар.
Като подчерта съществената роля на научните изследвания с цел гарантиране
на устойчиво снабдяване с енергия, ЕП изтъкна необходимостта от общи
усилия в областта на новите енергийни технологии, както по отношение на
възобновяемите енергийни източници, така и по отношение на устойчивите
технологии, използващи изкопаеми горива, а също и необходимостта
от допълнително публично и частно финансиране, за да се осигури успешното
изпълнение на плана.

Matteo Ciucci
09/2022

[8]Резолюция от 14 септември 2022 г. (Приети текстове, P9_TA(2022)0317).
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