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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия
(2019/2189(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 194 от него,

— като взе предвид Парижкото споразумение,

— като взе предвид целта за устойчиво развитие № 7 на ООН „Осигуряване на 
достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за 
всички“,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2018 г., озаглавено 
„Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM(2018)0773),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2019 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)0066),

— като взе предвид доклада на Комисията от 9 април 2019 г., относно изпълнението 
на стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните батерии: 
Изграждане на стратегическа верига за създаване на стойност в сектора на 
батериите в Европа (COM(2019)0176),

— като взе предвид доклада на Комисията от 9 април 2019 г. относно прилагането и 
въздействието върху околната среда и функционирането на вътрешния пазар на 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 
2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за 
отмяна на Директива 91/157/ЕИО (COM(2019)0166),

— като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г.,

— като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2019 г. относно бъдещето на 
енергийните системи в Енергийния съюз, които да гарантират енергийния преход 
и постигането на целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г. и след 
това,

— като взе предвид инициативата „Устойчива и интелигентна газова 
инфраструктура за Европа“, стартирана от румънското председателство на Съвета 
на 1 и 2 април 2019 г. в Букурещ,

— като взе предвид инициативата „Водород“, стартирана от австрийското 
председателство на Съвета в Линц на 17 и 18 септември 2018 г.,
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— като взе предвид Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и 
за изменение на Директива 2012/27/ЕС1,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/943 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия2,

— като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници3,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна 
инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/20094,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, 
за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 680/2007 и (ЕО) № 67/20105, който понастоящем е в процес на преразглеждане,

— като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно 
преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията6,

— като взе предвид Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО7,

— като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите8,

— като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна9,

— като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 1 
април 2019 г., озаглавен „Преглед № 04/2019: Финансова подкрепа на ЕС в 
областта на съхраняването на енергия“, 

— като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт10,

1 OВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125. 
2 OВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 54.
3 ОВ L 328, 21.12.2018 г, стр. 82.
4 ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.
5 ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.
6 OВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.
7 ОВ L 266, 26.9.2006 г, стр. 1.
8 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
9 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
10 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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— като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда11,

— като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно Конференцията 
на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)12,

— като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на 
климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в 
съответствие с Парижкото споразумение13,

— като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно разгръщането 
на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за 
действие!14,

— като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2018 г. относно ускоряването на 
иновацията в областта на чистата енергия15,

— като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г., озаглавена „Към нова 
концепция за енергийния пазар“16,

— като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г., озаглавена 
„Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането“17,

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0130/2020),

А. като има предвид, че Парламентът, Европейският съвет и Комисията одобриха 
целта за нулеви нетни емисии на парникови газове в ЕС до 2050 г. в съответствие 
с целите на Парижкото споразумение;

Б. като има предвид, че преходът към икономика с нулеви нетни емисии на 
парникови газове изисква финансово достъпен и разходоефективен енергиен 
преход от система, основана предимно на изкопаеми горива, към високо 
енергоспестяваща система, която е неутрална по отношение на климата и е 
базирана на енергия от възобновяеми източници;

В. като има предвид, че възобновяемите енергийни източници, като геотермалната 
енергия, водната енергия и биомасата, могат да осигуряват определен базов 
капацитет, докато други, като вятъра и слънцето, са неравномерни и променливи; 
като има предвид, че интегрирането на променливи възобновяеми енергийни 
източници в електроенергийната система изисква повишена гъвкавост по 
отношение на търсенето и предлагането, за да се стабилизира електроенергийната 
мрежа, да се предотвратят изключително големи колебания на цените и да се 
поддържа сигурността на доставките и финансовата достъпност на енергията; 

11 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
12 Приети текстове, P9_TA(2019)0079.
13 Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
14 Приети текстове, P8_TA(2018)0438.
15 ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 10.
16 ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 23.
17 ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 35.
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като има предвид, че тази по-голяма гъвкавост изисква по-големи съоръжения за 
съхранение на енергия в ЕС;

Г. като има предвид, че принципът на отделяне следва да винаги да бъде 
съблюдаван;

Д. като има предвид, че през 2017 г. само 22,7% от крайното потребление на енергия 
в ЕС-28 е било основано на електроенергия; като има предвид, че през 2018 г. над 
60% от електроенергийния микс в ЕС-28 все още предстоеше да стане 
възобновяем; като има предвид, че се очаква допълнителна електрификация; като 
има предвид, че Комисията прогнозира, че ЕС ще е необходимо да съхранява 
шест пъти повече енергия, отколкото днес, за да постигне нулеви нетни емисии на 
парникови газове до 2050 г.;

Е. като има предвид, че секторната интеграция ще играе ключова роля за 
повишаването на гъвкавостта и ефикасността на енергийния сектор и за 
намаляването на неговия въглероден отпечатък;

Ж. като има предвид, че голям сезонен капацитет за съхранение се осигурява от 
зелените газове, като например газовете, произвеждани посредством електролиза 
чрез използването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

З. като има предвид, че Комисията следва да проучи как съществуващата газова 
инфраструктура може да играе роля за декарбонизацията на енергийната система, 
особено с оглед на капацитета на зелени газове за съхранение на енергия, 
например тръбопроводи за пренос и разпределение или подземно съхранение като 
сезонно съхранение, за да се определи какви са нуждите от специална 
инфраструктура или от оптимизирано и модернизирано използване на 
съществуващи мощности;

И. като има предвид, че през 2018 г. едва 3% от глобалния производствен капацитет 
за литиевойонни акумулаторни клетки беше разположен в ЕС, а 85% в азиатско-
тихоокеанския регион;

Й. като има предвид, че батериите и другите съоръжения за децентрализирано 
съхранение, като например маховиците, обслужват не само сигурността на 
доставките, но и служат като икономически осъществими инфраструктури за 
бързо зареждане на електрически превозни средства;

К. като има предвид, че помпено-акумулиращите централи представляват над 90% 
от капацитета на ЕС за съхранение на енергия; като има предвид, че понастоящем 
те играят важна роля за балансирането на търсенето и предлагането на 
електроенергия, за съхранението в голям мащаб с висока цялостна ефикасност, 
както и за краткосрочната и средносрочната гъвкавост с широкообхватен 
капацитет;

Л. като има предвид, че технологиите за топлинно акумулиране могат да осигурят 
значителни възможности за декарбонизация на енергийния сектор като създават 
възможност за съхранение на топлинна или охладителна енергия в течение на 
няколко месеца чрез абсорбирането на енергия от възобновяеми източници 
посредством промишлени термопомпи и използване на биомаса, биогаз или 
геотермална енергия, както и чрез предоставянето на услуги за гъвкавост, 
например електроенергийна система с преобладаващи възобновяеми източници; 
като има предвид, че добре изолираните сгради, мрежите за централно отопление 
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и специалните съоръжения за съхранение могат да се използват за съхранение за 
различни периоди от време;

М. като има предвид, че енергийното моделиране, използвано от Комисията за 
оценка на пътищата за декарбонизация и свързаните с тях варианти на 
политиката, е от ключово значение, тъй като то определя бъдещото 
законодателство и структурата на пазара; като има предвид, че сегашното 
моделиране значително подценява положителното въздействие на съхранението 
на енергия и следователно се нуждае от подобрение;

1. призовава държавите членки да проучат изцяло потенциала си за съхранение на 
енергия;

2. призовава Комисията да разработи всеобхватна стратегия за съхранение на 
енергия, за да се даде възможност за преход към високо енергоспестяваща и 
основана на възобновяеми енергийни източници икономика, като се отчитат 
всички налични технологии, както и технологиите, които предстои да бъдат 
пуснати на пазара, и като се запази технологично неутрален подход, за да се 
гарантират еднакви условия на конкуренция;

3. призовава Комисията да създаде работна група с участието на всички 
компетентни генерални дирекции, за да разработи тази стратегия, която да се 
основава на всеобхватен анализ на: 

а) въглеродния отпечатък и жизнения цикъл, като се отчита най-малко добива 
и/или производството на суровини, включително аспектите, свързани с 
правата на човека и трудовите стандарти, набавянето на компоненти, 
производствения процес, транспорта и процеса на рециклиране, където е 
приложимо; 

б) енергийния капацитет на технологията, мощността, продължителността на 
съхранение, капиталовите разходи, оперативните разходи, цялостната 
ефикасност и ефикасността на преобразуването;

в) моделирането на енергийната система, което включва съответните данни, 
посочени в буква б), за да се оценят вариантите на политиката, като в 
същото време се включват вътрешночасовите ефекти, така че да се оценят 
правилно настоящите и бъдещите потребности от гъвкавост на системата и 
приносът на съхранението за такова моделиране; 

г) търсенето на енергия в промишлеността, транспорта и домовете; както и

д) потенциала на дребномащабния капацитет за съхранение и гъвкавост на 
областно равнище, както и трансграничните връзки и секторната 
интеграция;

е) приноса на технологиите за съхранение на енергия за борбата с енергийната 
бедност.

4. счита по-конкретно, че в такава стратегия следва да бъдат набелязани 
необходимите мерки за подобряване на трансграничните връзки и координация, 
намаляване на регулаторната тежест за навлизане на пазара и подобряване на 
достъпа до капитали, умения и суровини за технологиите за съхранение с цел да 
се повиши конкурентоспособността на европейския пазар и промишленост;
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5. отбелязва, че разходоефективният енергиен преход към високо енергоспестяваща 
енергийна система, основана на възобновяеми енергийни източници и насочена 
към неутрална по отношение на климата икономика, изисква добре развита и 
интелигентна енергийна мрежа, напреднали технологии за съхранение и 
гъвкавост, резервно производство и оптимизация на потреблението с цел 
осигуряване на постоянно, финансово достъпно и устойчиво снабдяване с 
енергия, както и прилагане на принципа „енергийната ефективност на първо 
място“, мащабно разширяване на използването на възобновяеми енергийни 
източници, овластяване на потребителите и недеформирани сигнали за цените; 
поради това призовава Комисията да продължи да предоставя подкрепа за научни 
изследвания в областта на съхранението, включително за нови и нововъзникващи 
алтернативни технологии, в рамките на „Хоризонт Европа“;

6. признава решаващата роля на цифровизацията за развиването на по-
децентрализирана и интегрирана енергийна система и в крайна сметка за 
осъществяването на енергийния преход;

7. подчертава, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика не 
трябва да застрашава сигурността на доставките или достъпа до енергия; 
подчертава ролята на съхранението, особено за изолирани в енергийно отношение 
или островни държави членки; подчертава, че надеждните енергийни доставки, 
ефективността на разходите и енергийният преход трябва да вървят ръка за ръка; 
подчертава освен това, че енергийната ефективност, интелигентните мрежи, 
възможностите за участие и разпределена гъвкавост, включително съхранение, 
укрепват енергийната сигурност; 

8. подчертава, че е важно да се гарантират еднакви условия на конкуренция за 
всички решения за съхранение на енергия в съответствие с принципа за 
технологична неутралност, за да се даде възможност на пазарните сили да 
стимулират най-добрите избори на технология и да насърчават иновациите, както 
и че основните фактори, оказващи въздействие върху разработването на различни 
технологични решения, следва да бъдат показателите за потреблението на 
енергия, въглеродният отпечатък и разходите за производство, експлоатация, 
рециклиране и извеждане от експлоатация;

9. изразява дълбоко съжаление, че инфраструктурните или големите проекти за 
съхранение, които са от решаващо значение за енергийния преход, често се 
сблъскват със силна съпротива и забавяне на местно равнище; призовава 
държавите членки активно да насърчават обществената подкрепа на местно 
равнище, например чрез ранно участие на обществеността, чрез предоставяне на 
възможност на местните общности да се ангажират, да участват финансово или да 
бъдат компенсирани, както и да насърчават тясното междусекторно 
сътрудничество;

10. подчертава потенциала на съхранението като алтернатива на традиционното 
разширяване на мрежата; подчертава значението на координираното планиране на 
инфраструктурата като част от предстоящата Стратегия за интеграция на 
енергийната система с цел постигане на неутрална по отношение на климата и 
конкурентоспособна европейска икономика;

11. призовава за навременно прилагане на Директива (ЕС) 2019/944 за пазара на 
електроенергия и Регламент (ЕС) 2019/943 за пазара на електроенергия; 
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подчертава, че съхранението на енергия следва да бъде определено по съгласуван 
начин в националните правни рамки; посочва несигурностите, свързани с неговия 
обхват, по-специално включването на различни технологии Power-to-X, и 
съответно призовава Комисията да даде спешни насоки по този въпрос;

12. изисква от Комисията в контекста на Стратегията за интеграция на енергийната 
система да предостави солидно правно основание на операторите на преносна и 
разпределителна инфраструктура за природен газ с цел осигуряване на решения за 
съхранение на енергия в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и 
Парижкото споразумение;

Регулаторни пречки

13. призовава Комисията и държавите членки да гарантират съгласуваност и да 
избягват припокриване на законодателството на европейско, национално или 
регионално равнище;  

14. посочва, че повечето държави членки изискват от операторите на съоръжения за 
съхранение, включително активните потребители, да плащат два пъти мрежови 
такси или енергийни данъци и други налози; изразява убеждение, че 
премахването на тази тежест ще доведе до осъществяването на повече проекти за 
съхранение на енергия; призовава Комисията да направи разграничение между 
крайна употреба и съхранение или превръщане и да разработи система за 
ефикасно данъчно облагане, забраняваща двойното данъчно облагане, свързано с 
проекти за съхранение на енергия, в предстоящото си предложение за 
преразгледана Директива за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията ; призовава държавите членки да премахнат всички видове 
двойно данъчно облагане като разработят ефикасни системи за данъчно облагане 
и такси за преустройство, свързани със съхранението на енергия по такъв начин, 
че да бъдат отразени ползите от съхранението за обществото и да бъдат 
премахнати пречките за достъп до пазара пред проектите за съхранение; 

15. подчертава необходимостта от съпоставимо третиране на съхранението за всички 
различни енергийни носители и на устройствата за съхранение, разположени 
преди и след измервателното устройство, за да се избегне пораждането на 
проблем, свързан с кръстосано субсидиране, чрез избягване на мрежови тарифи 
или системни такси, данъци и налози; понастоящем потребителите на 
електроенергия понасят по-голямата част от финансовото усилие за 
декарбонизация и следователно съхранението на електроенергия е непряко 
санкционирано ;

16. отбелязва, че с изключение на помпено-акумулиращите централи, в мрежовите 
кодекси на ЕС обикновено не се разглеждат съоръженията за съхранение на 
енергия, което води до тяхното неравнопоставено третиране в различните 
държави членки, особено когато става въпрос за изискванията по отношение на 
свързването към мрежата; счита, че това представлява неравнопоставени условия 
на конкуренция, което възпрепятства развитието на жизнеспособни бизнес 
възможности за съоръженията за съхранение на енергия; призовава Комисията да 
улесни работата по създаването на общи изисквания за свързване към мрежата и 
да разгледа другите пречки съхранението да бъде интегрирано на пазарите на 
електроенергия; 
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17. призовава за спешно преразглеждане на Регламента за TEN-E18 във връзка с 
критериите за допустимост и категориите на електроенергийната инфраструктура, 
за да се обърне повече внимание на развитието на съоръжения за съхранение на 
енергия преди приемането на следващия списък с проекти от общ интерес (ПОИ); 
призовава за задълбочена реформа на процеса на изготвяне на десетгодишния 
план за развитие на мрежата с цел включване на принципа „енергийната 
ефективност на първо място“ в инфраструктурното планиране, както и 
гъвкавостта, секторната интеграция и трансграничните връзки; призовава 
критериите за предоставяне на статут на ПОИ да бъдат приведени в съответствие 
с дългосрочната цел на Парижкото споразумение по отношение на температурата 
и с целта на ЕС за неутралност по отношение на климата през 2050 г. посредством 
систематична оценка от гледна точка на климата на всички проекти, 
кандидатстващи за списъка с ПОИ; 

18. призовава Комисията да признае решаващата роля на всички технологии за 
гъвкавост и съхранение, за да се гарантира ефикасен енергиен преход и за да се 
осигурят допълнително високи равнища на сигурност на снабдяването и 
стабилност на системата; подчертава обществения интерес при разработването на 
нови проекти за съхранение и при модернизирането на съществуващите, което 
следва да бъде отразено в бърз, ползващ се с предимство и рационализиран 
процес на издаване на разрешителни в държавите членки;

19. отбелязва със загриженост, че процедурите за одобрение на национално равнище 
отнемат значително повече от максималните срокове за проектите от общ 
интерес, предвидени в Регламента за TEN-E; призовава Комисията да разгледа 
този въпрос в рамките на предстоящия преглед чрез ефективен и синхронизиран 
механизъм за правоприлагане, признаващ по-висшия обществен интерес на 
проектите за съхранение от общ интерес;

20. изразява съжаление относно липсата на пазарно внедряване на 
научноизследователски проекти в рамките на „Хоризонт 2020“ и относно липсата 
на систематично наблюдение на завършените проекти и на разпространение на 
резултатите от изследователска дейност, и приветства планираното по-голямо 
съсредоточаване върху близки до пазара дейности, като същевременно се запазят 
основните амбиции в областта на научните изследвания за създаване на пакет от 
близки до пускане на пазара технологии и проекти в бъдеще в рамките на 
„Хоризонт Европа“, по-специално чрез създаването на Европейски съвет по 
иновациите; призовава за по-широко използване на обществени поръчки за 
продукти в предпазарен стадий; подчертава, че е необходимо да се увеличат 
научните изследвания в сферата на чисти, устойчиви и нисковъглеродни 
технологии, включително съхранението на енергия;

21. подчертава, че са необходими повече научни изследвания по отношение на 
химичните вещества, използвани за съхранение на енергия, както и че са нужни 
фундаментални научни изследвания в сферата на суперпроводимостта, които 
следва да бъдат отразени в предстоящата програма „Хоризонт“;

18 Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно 
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение 
№ 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) 
№ 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).
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22. отбелязва със загриженост, че в Насоките на Комисията относно държавната 
помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. 
има само непряко позоваване на проектите за съхранение на енергия; отбелязва 
освен това, че в миналото са били нотифицирани изненадващо малко мерки за 
държавна помощ за проекти за съхранение;

23. призовава Комисията при прегледа на насоките за държавна помощ да вземе 
предвид важната роля на съхранението за енергийния преход и да вземе 
съответните мерки; също така призовава Комисията да гарантира, че новите 
насоки отчитат устойчивостта и ефикасността, приноса на различните технологии 
за съхранение за стабилността на преносните мрежи, както и приноса им за 
неутралността по отношение на климата; освен това подчертава, че 
некомерсиални проекти (например за научни изследвания) биха могли да бъдат 
освободени от правилата за държавна помощ, така че да се избегнат неефикасно 
финансиране и нарушаване на конкуренцията; подчертава, че експлоатацията на 
активи за съхранение от непазарни участници се ограничава до случаите, при 
които няма пазарен интерес и националният регулаторен орган е предоставил 
освобождаване;

24. призовава Комисията да гарантира, че новите насоки отчитат ефикасността и 
приноса на различните технологии за съхранение за стабилността на мрежата, 
така че да се избегне неефикасното финансиране, а участието на непазарни 
участници да се ограничи до случаите и обстоятелствата, разгледани в член 36 и 
член 54 от Директива (ЕС) 2019/944 за пазара на електроенергия;

Химическо съхранение (Power to X)

25. подчертава важната роля на технологията Power to X като ключов фактор за 
интеграцията на енергийната система и свързването на секторите на 
електроенергията и природния газ; във връзка с това подчертава големия 
потенциал на водорода, особено на зеления водород, и на синтетичния метан и 
биометана за сезонното съхранение на енергия в големи количества и като 
енергоносител, гориво и изходна суровина за енергоемки промишлености и като 
устойчиво гориво за няколко вида транспорт; призовава Комисията да продължи 
да подкрепя научноизследователската и развойната дейност, свързана с 
развиването на водородна икономика, и настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да подкрепят по-нататъшното разрастване на технологията 
Power to X, по-специално посредством оказването на подкрепа за водородна 
инициатива като важен проект от общоевропейски интерес;

26. отбелязва, че използването на водород за съхранение на енергия все още не е 
конкурентно поради високите производствени разходи; освен това отбелязва 
голямата разлика в стойността между зеления и синия водород; посочва колко е 
важно да се подкрепят мерките, водещи до намаляване на разходите за зеления 
водород, за да се превърне той в жизнеспособна бизнес възможност;

27. отбелязва, че в държавите членки съществуват различни стандарти по отношение 
на смесването на водород с природен газ; призовава Комисията да оцени и да 
разработи ясна таксономия и стандарти за водорода както за газопреносната 
мрежа, така и за крайните ползватели; изтъква, че тези стандарти следва да бъдат 
адаптирани към потребностите от качество и технологичния капацитет на 
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крайните ползватели, като се отчитат специфичните характеристики на всяка 
държава; 

28. отбелязва, че водородът, произведен чрез технологията „електроенергия в газ“ 
може допълнително да бъде преобразуван в други видове газ, като метанол и 
амоняк, които могат да се използват като гориво за секторите на морското дело и 
въздухоплаването, както и в тежкотоварния транспорт;

29. подчертава, че съществуващата газова инфраструктура предоставя голям 
капацитет за съхранение на енергия и че тези активи и активите, които приемат 
нови източници на газ, по-специално зелен водород, ще улеснят интегрирането на 
електроенергията от възобновяеми източници; във връзка с това отбелязва 
необходимостта от разглеждане на въпроса за новата роля на операторите на 
газопреносни системи (ОПС) с оглед на правилата за отделяне;

30. призовава Комисията да извърши всеобхватна оценка на въздействието, анализ на 
разходите и ползите и анализ на възможностите за модернизация на газовата 
инфраструктура или изграждане на специална нова инфраструктура, което е 
важно за използването на зелен водород, за неговото транспортиране в големи 
количества и за разгръщането на водородната мобилност; признава потенциала на 
подземното съхранение на газ, като съхранение в празни каверни или кухини;

31. счита, че политиките на ЕС следва специално да насърчават иновациите и 
внедряването на устойчивото съхранение на енергия и на зелен водород; 
подчертава необходимостта да се гарантира, че използването на енергийни 
източници като природен газ е само с преходен характер, като се има предвид 
целта за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.; 
признава, че ЕС ще се нуждае от увеличаващи се количества водород; подчертава, 
че за да се гарантира достатъчен обем енергия и да се осигури 
конкурентоспособност на европейската промишленост, трябва да се подкрепя 
производството и използването на водород;

32. призовава Комисията да разработи хармонизирано определение за зелен водород 
въз основа на прозрачна методология; освен това призовава за система за взаимно 
признаване на гаранциите за произход за тези газове, като предлага 
разработването на обща схема за сертифициране и на система за документиране 
по цялата верига на създаване на стойност, например чрез издаване на зелен 
етикет; насърчава държавите членки да сведат до минимум административните 
пречки пред сертифицирането на зелен водород и/или нисковъглероден водород; 
призовава Комисията да гарантира лоялна и ефективна конкуренция между 
технологиите и енергийните носители и между внесения и произведения в ЕС 
водород; 

33. отбелязва, че при сегашните правила на вътрешния пазар на природен газ 
системните оператори на газопреносна и газоразпределителна инфраструктура в 
ЕС имат разрешение в рамките на регулираната си дейност да транспортират само 
природен газ; призовава Комисията в контекста на Стратегията за интеграция на 
енергийната система да позволи на операторите да транспортират 
нисковъглеродни газове, като водород, биометан и синтетичен метан;

34. подчертава, че всички участници на пазара следва да имат достъп до 
предимствата и стимулите, създадени в пилотните проекти или лабораториите за 
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изследване на реалните условия, за да се демонстрира производството на водород 
на базата на енергия от възобновяеми източници;

35. припомня, че производството на синтетични химични носители е разумно само 
когато се използва енергия от възобновяеми източници; призовава да се увеличат 
целите за възобновяема енергия за 2030 г. на базата на задълбочена оценка на 
въздействието;

Електрохимично съхранение

36. изразява убеденост, че редица технологии за производство на батерии, 
включително тези с вече добре установени вериги за създаване на стойност в ЕС, 
ще играят важна роля за осигуряването на стабилни и гъвкави доставки на 
електроенергия; подчертава, че технологиите за производство на батерии са от 
решаващо значение за гарантирането на стратегическата автономност на ЕС и 
неговата устойчивост по отношение на снабдяването с електроенергия;

37. приветства усилията на Комисията за създаване на стандарти за европейските 
батерии;

38. признава, че добре функциониращите схеми за събиране и рециклиране, както и 
затворените процеси, в съответствие с принципите на кръговата икономика, вече 
са въведени за редица технологии за батерии, особено в установените в ЕС 
автомобилни и промишлени вериги за създаване на стойност в сектора на 
батериите, например оловните стартерни батерии, и счита, че тези схеми могат да 
се разглеждат като модел за рециклиране на батерии;

39. отбелязва, че достъпът до пазарите на електроенергия и гъвкавост ще бъде от 
ключово значение за реализиране на потенциала на батериите за съхранение;

40. изразява загриженост, че ЕС разполага с много нисък капацитет за производство 
на литиевойонни батерии и разчита на производство извън Европа при 
ограничена прозрачност; поради това приветства Европейския алианс за 
акумулаторните батерии и Стратегическия план за действие в областта на 
акумулаторните батерии; призовава за тяхното разширяване, за да се обхванат 
всички налични технологии за батерии; призовава за непрекъсната подкрепа за 
тях и за укрепване на изпълнението на Стратегическия план за действие в 
съответствие с по-общите цели по отношение на кръговата икономика, 
промишлената стратегия и управлението на химикалите; във връзка с това 
приветства съобщението на Комисията, че ще предложи законодателство относно 
батериите в подкрепа на Стратегическия план за действие и на кръговата 
икономика; във връзка с това призовава за анализ на жизнения цикъл на 
батериите, за въвеждане на кръгово проектиране, безопасно управление и 
обработване по време на третирането на опасни вещества в производството на 
акумулаторни клетки, както и за въвеждане на етикет, означаващ въглеродния 
отпечатък, който да посочва екологичното въздействие на всички вериги за 
създаване на стойност в сектора на батериите, пуснати на европейския пазар; 
подчертава значението на създаването на екосистеми около веригата за създаване 
на стойност на батериите, за да се насърчат конкурентоспособността и 
устойчивостта на промишлеността;
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41. призовава Комисията да предложи изисквания за екодизайн за батериите с цел 
увеличаване на възможностите им за рециклиране, заложени още при 
проектирането;

42. изразява загриженост относно силната зависимост на ЕС от вноса на суровини за 
производството на батерии, включително от източници, при които добивът 
включва влошаване на околната среда, нарушаване на трудовите стандарти и 
местни конфликти за природни ресурси;  настоятелно призовава Комисията да 
вземе мерки по отношение на тази зависимост в съответните стратегии на ЕС; 
подчертава ролята на устойчивия добив на суровини и потенциала на местните 
източници на суровини в ЕС; изразява убеждение, че подобрените схеми за 
рециклиране на батериите биха могли да осигурят значителен дял от суровините, 
необходими за производството на батерии в рамките на ЕС;

43. признава потенциала за повторно използване на батериите на електрическите 
превозни средства за целите на съхранението на енергия в частни домове или в 
по-големи батерийни блокове; изразява загриженост, че класифицирането на 
използваните батерии като отпадък в Директивата за батериите, независимо от 
повторната им употреба, може да действа като пречка за подобно повторно 
използване; признава, че повторно използваните батерии не се връщат за 
рециклиране и че не се контролират стандартите за безопасност, когато 
предназначението на дадена батерия се променя за използване с различни 
характеристики от първоначалното предназначение; призовава Комисията да 
прилага отговорност на производителя, включително гаранции за ефективност и 
безопасност, по отношение на вторичния производител, пускащ батерията 
повторно на пазара; призовава Комисията да поясни схемите за разширена 
отговорност на производителя, отнасящи се за повторно използваните батерии;

44. признава потенциала на електрическите превозни средства и техните батерии да 
осигурят чрез инфраструктурата за интелигентно зареждане на превозните 
средства гъвкавост на мрежата като част от диспечеруемата оптимизация на 
търсенето, като по този начин се намалява необходимостта от централи за 
резервно производство в електроенергийната система;

45. призовава Комисията да предложи амбициозни цели за събиране и рециклиране 
на батериите на базата на критични метални частици при преразглеждането на 
Директивата за батериите и след като извърши оценка на въздействието; 
подчертава необходимостта от допълнително насърчаване на научните 
изследвания и иновациите в областта на процесите и технологиите за рециклиране 
в рамките на „Хоризонт Европа“;

46. призовава Комисията да разработи насоки и/или стандарти за промяна на 
предназначението на батериите от електрически превозни средства, включително 
процеси за тестване и класифициране, както и насоки за безопасност;

47. подчертава необходимостта от подпомагане на научните изследвания, ноухауто и 
уменията, за да се насърчи производството на батерии в ЕС;

48. признава потенциала на глобалния паспорт на батериите за развиването на 
устойчива верига за създаване на стойност на батериите, като се вземат предвид 
правата на човека и въздействието върху околната среда; счита сертифицирането 
на полезни изкопаеми за важен инструмент за гарантиране на устойчиви вериги за 
създаване на стойност на батериите;
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Механично съхранение

49. отбелязва, че помпено-акумулиращите централи играят ключова роля за 
съхранението на енергия; изразява загриженост, че ЕС не използва пълния 
потенциал на този въглеродно неутрален и високо ефективен начин за съхранение 
на енергия; 

50. счита, че държавите членки следва да търсят допълнителни начини за 
увеличаване на капацитета за помпено-акумулиращи централи, като 
същевременно отчитат многофункционалното използване на съществуващите и 
новите резервоари; призовава държавите членки да премахнат всички 
административни пречки, които забавят тези проекти, и да предоставят 
регулаторна подкрепа за новаторски подходи в тази област; призовава Комисията 
да даде предимство на необходимия енергиен преход, да извърши всеобхватен 
преглед на съответното законодателство и при необходимост да предложи 
промени, като се сведе до минимум въздействието върху околната среда;

51. посочва, че в интерес на опазването на околната среда може би е по-добре да се 
модернизират съществуващи съоръжения и да се реализират проекти за по-голям 
капацитет, отколкото да се осъществяват нови проекти;

52. признава приноса на технологиите за съхранение, като сгъстения въздух, 
суперкондензаторите и маховиците за осигуряването на гъвкавост; признава 
значението на европейската технология за маховици за съхранението на енергия и 
за регулирането на честотата; подчертава факта, че за интелигентните мрежи или 
за стратегическото развитие на мрежи тази технология е релевантно средство за 
съхранение и регулиране;

Топлинно акумулиране

53. счита, че топлинното акумулиране (като котли с голям капацитет) и централното 
отопление в гъсто населени райони са много ефикасен инструмент за съхранение 
на енергия, който осигурява необходимата гъвкавост за интегриране на по-голям 
дял неравномерни възобновяеми източници и отпадна топлина от промишлените 
процеси и от сектора на услугите; призовава Комисията и държавите членки да 
подкрепят и развият високо енергоспестяващи централни отоплителни мрежи; 
освен това призовава Комисията да вземе предвид топлинната инфраструктура и 
топлинното акумулиране при разработването на десетгодишните планове за 
развитие на мрежата както за Европейската мрежа на операторите на преносни 
системи за електроенергия, така и за Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи за газ;

54. счита, че топлинното акумулиране във водоносния хоризонт, особено във връзка с 
използването на геотермални източници, би могло да представлява иновативен 
инструмент в неурбанизираните и промишлените райони; призовава Комисията и 
държавите членки да подкрепят научните изследвания и разработването на тези 
решения и да въведат пилотни централи в голям мащаб;

55. подчертава, че гъвкавото комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия предоставя ориентирано към бъдещето интегрирано решение за 
съхранение на енергия с оглед на гъвкавостта на електроенергийните мрежи и 
ефикасността на топлоснабдяването благодарение на факта, че съхранението на 
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топлинна енергия води до отделяне на производството на електроенергия от 
потреблението на топлинна енергия; призовава държавите членки да проучат 
допълнително секторната интеграция, интелигентните енергийни системи и 
използването на допълнителната топлинна енергия, например от центрове за 
данни, промишлени обекти или системи на метрото; призовава Комисията да 
насърчи иновативните концепции за топлинно акумулиране, като съхранението 
чрез преобразуване на топлинна енергия в електроенергия и чрез съхранение в 
лед; 

56. приветства факта, че мрежите за централно отопление и охлаждане ще имат право 
да получават финансиране съгласно преразгледания Регламент за механизма за 
свързване на Европа, и призовава за тяхното включване като потенциални 
проекти от общ интерес в Регламента за TEN-E;

57. счита, че в съответствие с технологичната неутралност, технологиите за топлинно 
акумулиране следва да се насърчават, за да се подобрят техните резултати, 
надеждност и интеграция в съществуващите системи за диспечеруема 
електроенергия; счита, че разработването на технологии за топлинно акумулиране 
и пускането им на пазара може да осигури възможности за съвместни проекти с 
цел насърчаване на енергийните партньорства между държавите;

58. признава потенциала за съхранение на енергоспестяващите сгради посредством 
ефективните по отношение на съхранението маси, термалните или масивните 
сградни компоненти или съхранението на студена или топла вода; призовава 
Комисията да стимулира енергоспестяващото саниране в предстоящата си 
стратегия за вълна на саниране и настоятелно призовава държавите членки да 
осъществят своите дългосрочни стратегии за саниране, като същевременно 
разгледат потенциала за съхранение на сградите;

59. призовава Комисията да разгледа в предстоящата Стратегия за интеграция на 
енергийната система ролята на топлинното акумулиране и на инфраструктурата за 
отопление за осигуряването на гъвкавост на енергийната система;

60. призовава държавите членки да разгледат в своите национални планове в областта 
на енергетиката и климата всички устойчиви и разходоефективни технологии за 
съхранение и варианти за гъвкавост, включително тези за топлинна енергия, като 
част от подхода за интегрирани енергийни системи при препроектирането на 
своите енергийни системи във високо енергоспестяващи икономики на базата на 
възобновяемите енергийни източници;

Децентрализирано съхранение – ролята на активните потребители

61. счита, че домашните батерии, домашното съхранение на топлинна енергия, 
технологията за свързване на превозните средства към електропреносната мрежа, 
интелигентните системи за домашна енергия, оптимизацията на потреблението и 
секторната интеграция спомагат за намаляване на пиковете на потреблението, 
осигуряват гъвкавост и играят все по-важна роля за гарантиране на ефективността 
и интеграцията на енергийната мрежа; счита, че ключът за постигането на това ще 
бъде ранната стандартизация на нови устройства, информацията за потребителите 
и прозрачността на данните на потребителите, както и добре функциониращи 
пазари на електроенергия, предоставящи лесен достъп на потребителите; освен 
това подчертава ролята на активните потребители и на енергийните общности на 
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гражданите в процеса на енергиен преход и счита, че те следва да се насърчават 
адекватно; 

62. отбелязва нежеланието на частните ползватели да предоставят батериите на 
своите превозни средства за услуги за съхранение, дори ако това е технически 
осъществимо; във връзка с това приветства стимулите за гъвкавост, които се 
предоставят на потребителите с Директива (ЕС) 2019/944 (Директивата за пазара 
на електроенергия), и призовава държавите членки да гарантират бързо и 
категорично прилагане на съответните разпоредби; подчертава, че широкото 
въвеждане на пазара на технологията за свързване на превозните средства към 
електрическата мрежа ще изисква по-голяма оперативна съвместимост и 
следователно единни правила или стандарти в целия ЕС за премахване на редица 
пречки, включително административни, правни и данъчни пречки;

63. признава приноса на активните потребители за осигуряването на гъвкавост на 
системата, например посредством решения за децентрализирано и 
дребномащабно съхранение на енергия, и в крайна сметка за постигането на 
целите в областта на климата и енергетиката; призовава държавите членки да 
подкрепят участието на гражданите в енергийната система (например чрез 
данъчни стимули за технологиите за съхранение чрез батерии) и да премахнат 
онези пречки, които възпират потребителите сами да произвеждат 
електроенергия, да потребяват, съхраняват или продават на пазара произведената 
от тях електроенергия; призовава Комисията да наблюдава по подходящ начин 
правилното прилагане на Директивата за пазара на електроенергия и Директива 
(ЕС) 2018/2001 (Директивата за насърчаване на енергия от възобновяеми 
източници) във връзка с тези членове, с които се създава регулаторна рамка за 
потребителите на собствена енергия и енергийните общности;

64. подчертава, че децентрализираното съхранение е ключова част от управлението 
на оптимизацията на потреблението; подчертава ролята на батериите на 
електрическите превозни средства за осигуряването на гъвкавост на мрежата 
посредством интелигентно зареждане и услуги за свързване на превозното 
средство към различни мрежи (vehicle-to-x); призовава Комисията да създаде 
благоприятна рамка, която да гарантира, че функционалността да се предоставят 
такива услуги е предвидена от производителите на електрически превозни 
средства, от софтуера за събиране на такси и от зарядната станция, както и да се 
постигне пълна оперативна съвместимост в рамките на преразгледаната 
Директива за алтернативните горива;

65. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С Европейския зелен пакт ЕС се ангажира да декарбонизира европейската икономика и 
да стане въглеродно неутрален до 2050 г. Това изисква ускорен преход от изкопаеми 
горива като първичен енергиен източник към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 
По-големият дял на ВЕИ ще доведе до допълнително децентрализирано производство на 
енергия. При всички сценарии се очаква декарбонизацията да бъде постигната предимно 
чрез електрификация на най-големите сектори (енергетика, транспорт, отопление и 
охлаждане), което ще доведе до голямо увеличаване на търсенето на електроенергия: 
според Комисията търсенето на електроенергия до 2050 г. ще нарасне повече от два пъти. 
Тъй като наш ангажимент е да декарбонизираме енергийния сектор, делът на 
електроенергията, произведена от ВЕИ, ще се увеличи. Комисията очаква делът на 
възобновяемите енергийни източници до 2030 г. да бъде 55% и повече от 80% до 2050 г. 
По-големият дял на ВЕИ неизбежно води до по-голяма нестабилност на 
електроенергийната мрежа. Съответно с оглед на ангажимента за постигане на 
въглеродна неутралност до 2050 г., е необходимо сериозно увеличаване на 
капацитета за съхранение, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки.

Наш приоритет трябва да бъде осигуряването във всеки един момент на постоянно 
снабдяване с електроенергия. Освен това енергията трябва да остане финансово 
достъпна за гражданите на ЕС. Съхранението на енергия ще бъде от решаващо значение 
за подпомагането на намаляването на високите цени на електроенергията чрез 
изравняване на пиковете и спадовете на търсенето и предлагането. На пазара ще трябва 
да бъдат пуснати широк набор от технологии за съхранение, обхващащи всички 
характеристики от гледна точка на мощност, капацитет и време за реакция, които да 
служат за стабилност на мрежата, регулиране на напрежението, като оперативен резерв, 
за диспечиране и редиспечиране, както и за енергийния преход на дребно. Ще има нужда 
не само от краткосрочно съхранение, но и от сезонно съхранение в течение на няколко 
месеца. Съхранението може да бъде услуга за оператор на разпределителна система 
(ОРС), например за управление на претоварването, или за оператора на преносната 
система (ОПС) за балансиране. 

ЕС трябва да действа сега. Докладът цели да анализира настоящите възможности за 
съхранение и да отправи препоръки към Комисията и държавите членки да направят 
цялостно проучване на потенциала за съхранение в ЕС. Ако съхранението се разглежда 
изолирано само в електроенергийния сектор, възможностите за гъвкавост са ограничени 
и много скъпи. Чрез интелигентното интегриране на различни сектори, например 
технологиите „електроенергия в газ“ или „електроенергия в отопление“, възникват 
повече технологии за съхранение, като например топлинно акумулиране. Необходим е 
цялостен подход, за да се съгласуват различни аспекти, като ефикасност, въздействие 
върху околната среда, компетентност и разрешителни. Трябва да се извърши внимателен 
и обширен анализ на всеки вид технология за съхранение, особено когато става въпрос 
за въздействието върху околната среда. Високите екологични стандарти в ЕС не трябва 
да бъдат отслабвани. Някои технологии за съхранение, като например батериите, могат 
да водят до голям въглероден отпечатък, който зависи в значителна степен от енергийния 
микс, използван за тяхното производство и начина на добив на суровините. Ето защо 
докладчикът предлага Комисията да създаде работна група, която да включва всички 
релевантни генерални дирекции и която да разработи цялостна стратегия за съхранение 
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на енергия. В този контекст следва да се извърши анализ на жизнения цикъл на всички 
налични алтернативи за съхранение с акцент върху техния въглероден отпечатък.

Регулаторни пречки

Що се отнася до нормативната уредба, ЕС трябва да премахне всички възможни пречки 
пред бързото използване на потенциала. В някои сектори вече е постигнат значителен 
напредък, за да станат регулаторните изисквания по-последователни. Например 
Директивата за пазара на електроенергия определя ясни правила за вътрешния пазар на 
електроенергия. Бързото прилагане на тези разпоредби е от основно значение за промяна 
на парадигмата за съхранение на енергия. Има въпроси, обаче, които следва да бъдат 
решени, като двойното данъчно облагане и двойните мрежови такси за операторите на 
системи за съхранение, които са основна пречка за достъпа до този нов пазар.

С оглед на предстоящото преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно 
облагане докладчикът приветства доклада за оценка на Комисията, в който се признава 
необходимостта от преразглеждане, тъй като директивата е остаряла и позволява двойно 
данъчно облагане на доставчиците на услуги за съхранение. Докладчикът счита, че 
когато на преносната мрежа се предоставя услуга по съхранение, това е от полза за 
обществото, поради което тя призовава за премахване на двойното данъчно облагане. 
Необходимо е да се прави разлика между обикновено потребление на енергия и 
съхранение или преобразуване за съхранение. 

Регламентът за TEN-E трябва спешно да бъде преразгледан преди приемането на 
следващия списък с проекти от общ интерес (ПОИ); Критериите за определяне на тези 
проекти не отразяват ангажимента на Съюза за декарбонизация на енергийния сектор. 
Съответно критериите следва да бъдат приведени в съответствие с целите на ЕС в 
областта на климата и устойчивостта. Съоръженията за съхранение могат да бъдат от 
значение за планирането на преносната мрежа, а секторната интеграция изисква 
инвестиции в нови мрежи, като тръбопроводи за пренос на зелен водород или 
отоплителни мрежи. Поради това тези проекти следва да станат допустими за включване 
в списъците на ПОИ. Също така, административните процедури за одобрение в 
държавите членки значително надвишават максималните периоди за ПОИ, предвидени 
в Регламента за TEN-E. Комисията следва да направи преглед на механизмите за 
правоприлагане в това отношение.

Що се отнася до финансирането на научните изследвания, миналото показа, че 
финансираните от ЕС научноизследователски проекти често срещат трудности при 
достъпа до пазара. Докладчикът приветства създаването на Европейския съвет по 
иновациите. Освен това тя приветства факта, че новата програма „Хоризонт Европа“ ще 
осигури финансиране за дейности, близки до пазара. 

Ще бъде необходима държавна помощ, особено за проекти за съхранение, за които все 
още не е доказано, че са готови за пускане на пазара. Понастоящем проектите за 
съхранение на енергия не са обхванати в достатъчна степен от Насоките относно 
държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 –
 2020 г., които по-скоро са съсредоточени върху проекти за енергия от възобновяеми 
източници. Това може да е една от причините, поради които към момента са 
нотифицирани само няколко мерки за държавна помощ за проекти за съхранение. 
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Докладчикът счита за необходимо при прегледа на насоките за държавна помощ да се 
вземе предвид ролята на съхранението при енергийния преход. 
 
Тъй като една от основните цели на енергийния преход е финансовата достъпност на 
електроенергията, е разумно да се съсредоточим върху технологии, които или вече са на 
пазара, или скоро ще заработят. Ето защо докладът се съсредоточава върху подбрани 
технологии.

Електроенергия в газ 

Европа трябва да се превърне в лидер в сектора на зеления водород. Зеленият водород, 
произведен от вода с електричество с произход от възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ), може да осигури значителна гъвкавост на електроенергийната система. Вече 
съществуват съвременни електролизатори с мощност много мегавата. Зеленият водород 
позволява голяма географска гъвкавост: той може да се произвежда директно при 
източника на електрическа енергия (напр. вятърен парк) и или да се използва директно, 
да се съхранява в изключително големи количества (напр. в естествени каверни), или да 
се транспортира на дълги разстояния без значителни загуби. След това той може да се 
използва за различни цели, например за декарбонизиране на промишлени процеси в 
енергоемките отрасли като замести част от 15-те Mt водород, използвани в рафинерии 
по целия свят; за замяна на природния газ за отопление; като гориво за автомобили; или 
като се преобразува отново в електроенергия. Понастоящем няма хармонизирана рамка, 
определяща стандарти или изисквания за технологиите „електроенергия в газ“. 
Стандартите за смесване варират в отделните държави членки между 5% и 20%. 

За да се стимулират инвестициите в производството на зелен водород и по този начин да 
се създаде пазар, от съществено значение са наличието на солидна инфраструктура и 
хармонизирани технически стандарти. Следва да се обмисли възможността за 
използване на съществуващата тръбопроводна мрежа, преди да се обсъжда изграждането 
на отделна мрежа за пренос на водород. За да се избегне изкривяване на пазара, са 
необходими ясни правила, които да определят ролите на различните участници на 
пазара, подобно на преразгледаните разпоредби за структурата на пазара на 
електроенергия.

Батерии

Батериите могат преди всичко да служат за краткосрочна употреба, за да се гарантира 
качеството на електроенергията в мрежата, като контрол на честотата, балансиране на 
пиковете на търсенето или буферни колебания, благодарение на тяхното относително 
бързо време за реакция. Някои сценарии предвиждат търсене на литиевойонни батерии 
с мощност до 4000 GWh до 2040 г. в сравнение с 78 GwH днес. Литиевойонните батерии 
понастоящем са най-високото достижение на техниката, използвано в електрическите 
автомобили или в частни домове. Те варират от системи между 1 – 10 KW до системи от 
1 – 50 MW. 85% от акумулаторните клетки се произвеждат в азиатско-тихоокеанския 
регион. Освен това петте основни суровини (литий, никел, кобалт, манган и графит) 
трябва да бъдат внасяни. Поради това е от съществено значение да се насърчава 
разработването на батерии и иновациите в ЕС, за да се намали зависимостта от трети 
държави. Ето защо докладчикът приветства Европейския алианс за акумулаторните 
батерии и Стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните батерии, които 
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следва да продължат да бъдат подкрепяни. Стратегическият план за действие в сектора 
на акумулаторните батерии, който е концентриран върху суровините, добива, 
снабдяването, рафинирането, производството на акумулаторни клетки и рециклирането, 
трябва да бъде допълнително укрепен. Литиевойонните батерии в значителна степен 
спечелиха от научни изследвания. Освен това Комисията следва да приеме мерки, които 
да спомогнат за изграждането на верига на стойността за батериите в Европа.

За да се намали допълнително зависимостта от вноса на суровини, спешно се нуждаем 
от подобрена рамка на ЕС за рециклирането на употребявани батерии, включително 
специфични разпоредби, като например за литиевойонните батерии, каквито 
понастоящем липсват. Подобни разпоредби биха могли да спомогнат за създаването на 
пазар за рециклиране на литиевойонните батерии. Във връзка с това докладчикът 
приветства предстоящия преглед на Директивата за батериите и подчертава, че е важно 
да се премахнат пречките пред повторната употреба и рециклирането. В контекста на 
преразглеждането следва да се обсъди конкретна цел за рециклиране на литиевойонните 
батерии.

Помпено-акумулиращи централи

Помпено-акумулиращите централи са един от най-старите и утвърдени начини за 
съхранение на енергия. С ефективност от 75 – 80% те представляват 97% от настоящите 
съоръжения на ЕС за съхранение на енергия. Това е добре доказан и ефикасен начин за 
съхраняване на енергия на конкурентни цени. 

Въпреки че някои държави членки вече до голяма степен са проучили потенциала си за 
помпено-акумулиращи централи, в ЕС все още съществува голям потенциал за 
допълнително проучване, например чрез модернизиране и реновиране, което е 
балансиран подход, обединяващ опазването на околната среда и увеличаването на 
потенциала за съхранение и неговата ефикасност. Според проучване на Съвместния 
изследователски център1, при определени сценарии ЕС има потенциал от 28 TWh и 
повече, ако се вземат предвид само естествените резервоари. Както показват настоящите 
изследователски проекти, помпено-акумулиращите централи не се ограничават само до 
естествените резервоари. Съществуват научноизследователски проекти за използване на 
бивши отворени мини за помпено-акумулиращи централи.

Топлинно акумулиране 

Топлинното акумулиране, например при централното отопление, понастоящем се 
използва в съчетание с комбинираното производство на топлинна и електрическа 
енергия (КПТЕ) за целите на отоплението на гъсто населени жилищни райони; 
топлопреносната мрежа се използва едновременно за пренос и съхранение. Тъй като това 
е друга технология, за която вече е доказано, че е много ефикасна, докладчикът счита, че 
потенциалът следва да бъде допълнително проучен. Особено жилищните райони в 
близост до индустриална агломерация са идеални за използване на отпадната топлина от 

1 Marcos Gimeno-Gutiérrez, Roberto Lacal-Arántegui, Assessment of the European potential for pumped 
hydropower energy storage - A GIS-based assessment of pumped hydropower storage potential (Оценка 
на европейския потенциал за помпено-акумулиращи водноелектрически централи – Оценка въз 
основа на ГИС на потенциала за помпено-акумулиращи водноелектрически централи), JRC 
Scientific and Policy Reports, 2013 г.



PE648.259v02-00 22/27 RR\1209221BG.docx

BG

промишлени процеси, която може да се съхранява и разпределя за отопление. Други 
форми на топлинно акумулиране, напр. в подземни или изолирани резервоари, могат да 
осигурят сезонно съхранение на енергия.

Поради това докладчикът препоръчва по-нататъшно развитие на мрежите за централно 
отопление, осъвременяване и реновиране на остарелите мрежи и подготвянето им за 
финансиране. Ето защо тя приветства включването на трансгранични мрежи за 
централно отопление в рамките на преразгледания Регламент за Механизма за свързване 
на Европа (МСЕ). 

Ролята на потребителите

Ролята на децентрализираното съхранение на енергия от стана на потребителите ще се 
увеличава. Частните домакинства могат да съхраняват енергията, която произвеждат, 
например от фотоволтаични панели, в домашни батерии за целите на собствената 
употреба на по-късен етап. Те могат също така да се превърнат в единици за съхранение 
в мрежата, като предлагат на преносната мрежа капацитета за съхранение, с който 
разполагат батериите на техните електрически превозни средства („от превозно средство 
към преносна мрежа“). Автомобилите са паркирани 96% от времето и капацитетът на 
батериите на паркираните електрически превозни средства може да бъде използван за 
балансиране на мрежата. Вече съществуват иновативни интелигентни системи за 
зареждане и те следва да бъдат широко предоставени на разположение, за да стане 
привлекателно за потребителите предлагането на подобни услуги за гъвкавост. 
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Йоханес Тема, Арюна Небел, Wuppertal Institute
Транспорт & околна среда
Финландска енергия
WWF
EUROBAT
VERBUND AG
RWE
Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“
EASE
AXPO
Illwerke/VKW
Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“
Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“
Австрийско министерство на земеделието, регионите и туризма
Arbeiterkammer Österreich
Австрийско федерално министерство по въпросите на климата, околната среда, 
енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите 

cyberGRID
E-Control
Energienetze Steiermark
Fachverband Gas Wärme
Industriellenvereinigung
Klima- und Energiefonds
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Oesterreics Energie
Österreichische Energiagentur
Österreichischer Biomase-Verband
Ressl Holding GmbH
Umwelt Management Austria
Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs
WWF Österreich
Wirtschaftskammer Österreich
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RAG Austria AG
Flexens
Eurelectric



RR\1209221BG.docx 25/27 PE648.259v02-00

BG



PE648.259v02-00 26/27 RR\1209221BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 29.6.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

53
3
15

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

François Alfonsi, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, 
Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus 
Buchheit, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Martina Dlabajová, Christian Ehler, 
Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González 
Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Seán Kelly, 
Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius 
Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, 
Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí 
Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata 
Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, 
Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Mohammed Chahim, Jakop G. Dalunde, Eleonora Evi, Martin Hojsík, 
Elena Kountoura, Nils Torvalds



RR\1209221BG.docx 27/27 PE648.259v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53 +

PPЕ Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius 
Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Riho Terras, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, 
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Martin Hojsík, Martina Dlabajová, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils 
Torvalds

Verts François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Henrike Hahn, Ville Niinistö

GUE Elena Kountoura

NI Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Clara Ponsatí Obiols

3 −

ID Markus Buchheit, Georg Mayer

ECR Robert Roos

15 0

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, 
Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

Легенда на използваните знаци
+ : Гласове „за“
− : „против“
0 : „въздържал се“


