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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския 

съюз: време за действие! 

(2018/2023(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 8 ноември 2017 г. „Към най-широко 

използване на алтернативни горива/енергоносители: план за действие относно 

инфраструктурата за алтернативни горива/енергоносители съгласно член 10, 

параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, включително оценка на националните 

политически рамки по член 10, параграф 2 от Директива 2014/94/ЕС“ 

(COM(2017)0652), 

– като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива1, 

– като взе предвид Директива 2009/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни 

средства2, 

– като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21 и 21-вата 

конференция на страните (COP 21) по РКООНИК, както и 11-ата конференция на 

страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), 

проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г., 

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически 

автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния 

подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства 

и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676), 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 

комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0000/2018), 

А. като има предвид, че мобилността е основна необходимост и гръбнакът на нашите 

общества и икономики и че тя следва да бъде чиста, надеждна и достъпна; като 

има предвид, че в този контекст чистите технологии предоставят огромни 

възможности и ползи за обществото, автомобилната промишленост, доставчиците 

на енергия, комуналните услуги и мрежовите оператори; 

Б. като има предвид, че декарбонизацията на транспорта ще укрепи енергийната 

сигурност на Европа и независимостта по отношение на вноса на енергия и 

                                                 
1 ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1. 
2 OВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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изкопаеми горива, и следователно ще се нуждае от бърза и съществена промяна 

във вида на използваната енергия, горива и задвижващи системи, както и от 

увеличаване на енергийната ефективност, чрез използване на най-ефективни 

технологии и промяна на поведението във връзка с мобилността; 

В. като има предвид, че транспортът е единственият голям икономически сектор в 

Европейския съюз, където емисиите на парникови газове (ЕПГ) са се увеличили 

от 1990 г. насам; като има предвид, че той отговаря за 23% от емисиите на CO2 и 

че този дял продължава да се увеличава; като има предвид, че автомобилният 

транспорт е отговорен за почти 75% от цялата използвана в транспорта енергия и 

причинява почти 73% от емисиите на парникови газове в транспортния сектор; 

Г. като има предвид, че за да се задържи покачването на температурата в световен 

мащаб значително под 2°C, като същевременно се преследва целта за 1,5°C, както 

са се договорили страните по Парижкото споразумение, трябва да бъде 

постигната пълна декарбонизация в автомобилния транспорт с нулеви нетни 

емисии най-късно до 2050 г.; 

Д. като има предвид, че преминаването към алтернативни горива и двигатели е най-

добрият начин за декарбонизиране на съществуващия и бъдещия автомобилен 

парк; като има предвид, че общият ефект ще бъде още по-голям, когато се съчетае 

с увеличената ефективност на превозните средства, с използването на обществен 

транспорт и велосипеди, с развиването на споделена мобилност и с подобряването 

на общата ефективност на транспортните системи и чрез СИТС системи и 

технологии за автоматизация и цифровизация; като има предвид, че 

градоустройството и устройството на територията могат да подкрепят и допълват 

технологичните усилия;  

Е. като има предвид, че неблагоприятните цени на превозните средства, работещи с 

алтернативно гориво, в сравнение с класическите превозни средства с двигател с 

вътрешно горене (ДВГ), остават една от основните пречки за вземането на 

решение за закупуване от страна на потребителите; като има предвид, че в този 

контекст премиите, данъчните облекчения и нефискалните насърчителни мерки за 

купувачите доказано ускоряват навлизането на пазара и следва да отразяват 

резултатите по отношение на емисиите на парникови газове при различните 

алтернативни горива; 

Ж. като има предвид, че преминаването към алтернативни горива и задвижващи 

системи представлява по-скоро възможност за европейската промишленост, 

отколкото заплаха, тъй като другите основни автомобилни пазари като Китай и 

Калифорния вече са въвели задължителни дялове на превозни средства с ниски и 

нулеви емисии за автомобилните паркове на производителите; 

З. като има предвид, че чрез преработената директива относно стандартите за 

емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства се очаква да бъдат поставени амбициозни цели за намаляване 

на емисиите и за стимулиране на превозните средства с ниски и нулеви емисии, 

като по този начин се проправи пътят към декарбонизиран европейски 

автомобилен парк, който ще изисква разгръщането на адекватна инфраструктурна 

мрежа за алтернативни горива; 
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И. като има предвид, че 94% от европейския транспортен сектор са зависими от 

петрола, 90% от които трябва да се внасят, включително от някои политически 

нестабилни държави; 

Й. като има предвид, че съгласно Директива 2014/94/ЕС алтернативните горива все 

още включват горива с изкопаем произход, което противоречи на целта за 

декарбонизация и за постепенно извеждане от употреба на изкопаемите горива; 

К. като има предвид, че енергийният и транспортният сектор трябва да бъдат 

съчетани в по-тясно сътрудничество, с цел да се даде възможност за дълбока 

декарбонизация в сферата на мобилността; като има предвид, че два енергийни 

носителя – електричеството и водородът – дават възможност за мобилност с 

нулеви емисии при интегрирането на възобновяемите източници на енергия 

(ВЕИ); като има предвид, че с постепенното преминаване на енергийния сектор 

само към ВЕИ трябва да се предостави възможност за съхраняване на излишната 

енергия в периоди на слабо търсене; като има предвид, че задвижваните с 

акумулаторна батерия електрически превозни средства (ЗАБЕПС) и задвижваните 

от горивна клетка електрически превозни средства (ЗГКЕПС) могат да допринесат 

за тази цел; 

Л. като има предвид, че стабилните електрически мрежи, по-доброто интегриране на 

електроенергийните и газовите мрежи чрез технологиите „електроенергия в газ“, 

достъпът до мрежата за зареждане на доставчиците на услуги и до частни зарядни 

точки и разгръщането на станции за зареждане с водород са от ключово значение 

за електромобилността; като има предвид, че със ЗАБЕПС и ЗГКЕПС 

интелигентното и контролирано зареждане може да помогне за балансиране на 

мрежите, но все още липсват регулаторни, данъчни и технически рамки; 

М. като има предвид, че мрежите TEN-T представляват основните транспортни 

мрежи в Европейския съюз; като има предвид, че съсредоточаването върху 

разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и постигането на 

установената в съобщението цел да се предостави пълно покритие на коридорите 

на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) със 

зарядни точки до 2025 г. следва да бъде основен приоритет; като има предвид, че 

тази цел следва да бъде допълнена и чрез вземане на градските и селските райони 

под внимание; 

 

1. приветства гореспоменатото съобщение на Комисията за разгръщането на 

инфраструктура за алтернативни горива; 

Активизиране на усилията 

2. призовава при все това Комисията да предложи преразглеждане на Директива 

2014/94/ЕС във възможно най-кратък срок, за да се запълнят пропуските в 

инфраструктурата за алтернативни горива в целия Европейски съюз; 

3. отбелязва, че оценката на Комисията на националните рамкови планове (НРП) 

разкрива различни равнища на усилията и на амбицията в различните държави 
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членки и че разгръщането на алтернативните горива изостава; поради това 

призовава Комисията да замени НРП със задължителни цели като изложените в 

предложението от 2013 г., като същевременно се отчитат прогнозираното и 

реализираното навлизане на превозни средства с алтернативни горива на пазара и 

технологичният им напредък, както и целта за изграждане на трансевропейска 

инфраструктурна мрежа за всички алтернативни горива; 

4. предлага да се извършва ежегодна оценка на състоянието на изпълнението от 

страна на държавите членки и да се разшири приложното поле на Директивата, 

така че освен разгръщането по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да 

обхване също градските и регионалните възли и инфраструктурата за 

обществените автомобилни паркове; 

5. призовава Комисията да създаде равнопоставени условия за конкуренция между 

различните алтернативни горива, като по този начин направи задължителна 

водородната инфраструктура с изисквания за разгръщането, еднакви с тези за 

СПГ, но като адаптира тези изисквания за разгръщането в съответствие с приноса 

им за декарбонизацията; 

Фонд за чиста мобилност: финансиране на инфраструктура за алтернативни 

горива 

6. приветства усилията на Комисията да предостави допълнително 800 милиона евро 

като начално финансиране за подпомагане на разгръщането на инфраструктурата 

за алтернативни горива; при все това, изразява съмнения дали ефектът на лоста 

ще бъде достатъчен, като се има предвид очакваната потребност от 5,2 милиарда 

евро до 2020 г. и от още 16 – 22 милиарда евро от общите инвестиции до 2025 г.1;  

7. предлага създаването на европейски фонд за чиста мобилност, който да покрива 

прогнозната необходима инвестиция от 25 милиарда евро до 2025 г.; призовава за 

съфинансиране на фонда, като Европейският съюз допринася с 10%, а 90% ще 

идват от промишлеността, по-специално от производителите, доставчиците, 

енергетиката и производителите на гориво и други заинтересовани страни; 

предлага дружествата или консорциумите, които дават принос към фонда, да 

получават преференциален достъп до безвъзмездни средства и заеми, 

предоставяни от МСЕ, ЕИБ и Плана на ЕК за инвестиции за Европа; отправя 

искане финансовите средства от фонда да се възлагат съгласно критериите за 

приложимост, европейската добавена стойност, постигането на целите за 

разгръщане и на политиката на сближаване; призовава Изпълнителната агенция за 

иновации и мрежи (INEA), което вече упражнява надзор над МСЕ, да стане 

отговаряща агенция; 

8. призовава държавите членки да преразгледат своите рамки за данъчно облагане 

на енергийните продукти, за да се улесни и стимулира използването на 

алтернативни горива и да се премахне обременяващото данъчно облагане върху 

електроенергията, използвано за производството на алтернативни горива, 

включително за „електроенергия в газ“ като съхранение за възобновяеми 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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източници на енергия с неритмичен характер; 

Алтернативните горива – алтернативна индустриална политика 

9. изразява съжаление, че напредъкът по отношение на разгръщането на 

инфраструктура за алтернативни горива и наличността на превозни средства, 

използващи за задвижване алтернативен източник на енергия, е твърде бавно, и 

призовава производителите да активизират усилията си в това отношение; 

10. приветства инициативата на Комисията за Европейски алианс за производство на 

акумулатори и категорично подкрепя създаването на европейско производство на 

акумулаторни клетки, насочени към следващото поколение технологии; 

призовава Комисията да разшири инициативата и към други задвижващи системи, 

например горивните клетки, с цел да се запазят водещите позиции на Европа в 

областта на технологиите; 

° 

°  ° 

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

През 2015 г. 195 държави – членки на Рамковата конвенция на Организацията на 

обединените нации по изменение на климата (РКООНИК), подписаха Парижкото 

споразумение; те постигнаха съгласие по-специално относно целта да се задържи 

покачването на температурата в световен мащаб през настоящото столетие значително 

под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните равнища и да се продължи да се 

полагат усилия за ограничаване на покачването на температурата в още по-голяма 

степен – до 1,5 градуса по Целзий. Това води до намаляване с от 80 до 95% на емисиите 

на парникови газове (ПГ) в ЕС. Понастоящем отговорен за една четвърт от емисиите на 

ПГ в ЕС, транспортният сектор трябва да положи значителни усилия за постигането на 

тази цел.  

Транспортът е единственият голям икономически сектор в ЕС, в който емисиите на 

парникови газове са се увеличили от 1990 г. насам. Той е причина за 23% от емисиите на 

CO2, като този дял продължава да се увеличава. Автомобилният транспорт представлява 

почти 75% от цялата използвана в транспорта енергия и причинява почти 73% от 

емисиите на ПГ в транспорта. 94% от транспортния сектор в Европа е зависим от 

петрола, 90% от които трябва да се внасят, включително от някои държави с нестабилна 

политическа ситуация.  

За да изпълни своите ангажименти за борба с изменението на климата, опазването на 

околната среда и засилването на енергийната си независимост, Европа ще трябва да 

активизира усилията за декарбонизация на икономиката си. В транспортния сектор 

съществуват много начини за постигане на тази цел. Стандартите за ефективност, емисии 

и разход на гориво се оказаха много ефективни. Използването на нови технологии като 

СИТС или автоматизираното шофиране може да спомогне за подобряване на 

транспортните потоци и за намаляване на потреблението. Градоустройството и 

устройството на територията също могат да създадат системи за управление на 

движението, които да подпомагат използването на обществения и споделения транспорт, 

да насърчат екологичните решения, като ходенето или карането на велосипеди, и по този 

начин да способстват за намаляване на емисиите. Насърчаването на пренасочването от 

автомобилния към железопътния транспорт или по вътрешни водни пътища е друг 

подход за намаляване на емисиите в транспортния сектор. Особено за пътния транспорт 

преминаването към алтернативни горива и алтернативни задвижващи системи е пряк 

метод на декарбонизация. Тъй като тези горива се нуждаят от специфична 

инфраструктура, необходимо е законодателство, което да насърчи тяхното навлизане на 

пазара.  

Недостатъци на действащата директива 

През 2014 г. беше приета Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за 

алтернативни горива. За съжаление, обвързващите цели за всяка държава членка, както 

е предвидено в предложението на Комисията, бяха премахнати. Оценката на въведените 

с директивата национални рамкови планове (НРП) показа, че амбициите и усилията се 

различават значително между държавите членки и тези в НРП. В настоящия си вид те не 

са подходящи за стимулиране на бързото разгръщане на достатъчна и всеобхватна 

инфраструктура за алтернативни горива.  
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Вследствие на това, разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива изостава в 

сравнение с първоначалните планове: от около 800 000 зарядни точки, предвидени за 

2025 г., едва малко над 100 000 вече са налице. За СПГ все още предстои да се изградят 

повече от две трети от станциите за зареждане. За водорода – който не е задължителен 

съгласно директивата – положението е още по-сериозно.  

За тази цел настоящата директива следва да бъде преразгледана възможно най-скоро. Тя 

следва да включва конкретни и обвързващи цели за държавите членки, като се отрази 

действителното и прогнозното навлизане на пазара на превозни средства с алтернативни 

горива и се осигури удобна мрежа на инфраструктурата за алтернативни горива, наред с 

мрежата TEN-T, както и в градските зони и регионалните възли.  

Алтернативни горива 

В директивата се определят три вида горива като алтернативни: електроенергия, водород 

и природен газ (СПГ и ВПГ). Въпреки че електроенергията от възобновяеми източници 

и „зеленият“ водород са реални алтернативи на изкопаемите горива, СПГ и ВПГ все още 

произхождат предимно от изкопаеми източници. Възможно е да се заменят с биогаз или 

синтетични газове. Въпреки това, за да бъде наистина устойчив, първият следва да се 

произвежда на местно ниво, за предпочитане от отпадъци, а вторият – да има висока 

степен на загуба на енергия в сравнение с прякото използване на електроенергия за 

транспортни цели и поради това следва да бъде произвеждан само от излишната енергия, 

която иначе би била ограничена. Основната цел трябва да бъде пълно преминаване към 

алтернативни горива без изкопаем произход.  

Тъй като съществуват различни видове, типове и среди на транспорт, които имат свои 

собствени специфични изисквания по отношение на горивата и задвижващите 

технологии, комбинация от алтернативни горива е най-обещаващият подход в 

средносрочен план. Енергетиката също следва да се използва за декарбонизация по 

възможно най-ефективния начин. Това засяга ефективността на превозното средство и 

на двигателя, но и производството на горива и енергия.  

Ефективността „от резервоара до потребителя“ на алтернативните задвижващи системи 

може да варира, но обикновено е по-висока от тази на двигателите с вътрешно горене 

(ДВГ), задвижвани с бензин или дизелово гориво. Техните общи разходи за стопанисване 

(ОРС) се очаква да спаднат значително в близко бъдеще, а някои превозни средства с 

алтернативни горива вече имат предимства по отношение на разходите. При все това, 

съществуват три основни пречки пред тяхното масово внедряване в сравнение с 

традиционните превозни средства с ДВГ. Първо, покупните цени продължават да са по-

високи, но биха могли да паднат благодарение на технологичния прогрес и по-големите 

обеми на производство. Второ, броят на наличните модели превозни средства 

продължава да е по-нисък. Трето, мрежата на инфраструктурата за зареждане с 

алтернативни горива е с по-малка гъстота. Въпреки че публичните власти следва да 

подкрепят разгръщането на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива, 

промишлеността също трябва да даде своя принос чрез предлагане на по-привлекателни 

превозни средства с алтернативни горива.  
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Свързване на сектори 

Увеличеното използване на основани на електричеството горива ще спомогне за 

сближаването на транспортния и на енергийния сектор. Въпреки това важно е да се 

преследва и целта за декарбонизиране на производството на енергия чрез пълен преход 

към възобновяеми източници. Тъй като енергията от възобновяеми източници не е 

постоянна, предлагането и търсенето на енергия ще трябва да бъде покрито чрез 

използване на механизми за съхранение.  

Излишъкът от енергия може да се използва в приложения „електроенергия в газ“ за 

създаване на „зелен“ водород, който, от своя страна, може да бъде използван директно 

като гориво за ЗГКЕПС или включен в газови мрежи. Тази технология се развива бързо 

и ще изведе „зеления“ водород до пазара на конкурентна цена. От решаващо значение е 

да се гарантира недискриминационен достъп до газовата мрежа за това приложение. 

Друга възможност за балансиране на енергийните мрежи е интелигентното и 

контролирано зареждане. С увеличаването на броя на задвижваните с акумулаторна 

батерия електрически превозни средства (ЗАБЕПС) под формата на акумулаторни 

батерии ще се изгражда значителен капацитет за съхранение. За да се избегнат пикове в 

търсенето в определени часове на деня, зареждането на ЗАБЕПС може да бъде 

управлявано и отлагано дистанционно, като по този начин търсенето на енергия и 

зареждането се разпределят върху по-дълъг период. Въпреки че все още са еднопосочни, 

така наречените решения за интелигентно зареждане ще дадат възможност за 

двупосочно зареждане, което ще позволи на доставчиците на енергия да зареждат и 

разреждат батерии за известен период от време и по-активно да изравняват своите 

мрежи. Въпреки това, за потребителите трябва да се гарантира пълна прозрачност по 

отношение на цените и трябва да бъдат зачитани високи стандарти на защита на данните 

и потребителите.  

По подобен начин, за електроенергията недискриминационният достъп до енергийната 

мрежа е от решаващо значение. Това важи и за достъпа на клиентите до публичните 

зарядни точки. Следва да има пълна прозрачност на цените, без задължение за абонамент 

и оперативна съвместимост за методите на плащане. Публичните зарядни точки трябва 

да бъдат допълнени от частни. Поведението по отношение на зареждането за ЗАБЕПС е 

малко по-различно, отколкото за ДВГ, за които е необходимо централно място за 

презареждане в кратък период от време. От съществено значение е бързото зареждане с 

електричество за пътуване на дълги разстояния и доверието на потребителите, но 

повечето зареждания ще се извършват, когато превозното средство е паркирано – 

например през нощта или докато собственикът е на работа – и с течение на времето 

поведението по отношение на зареждането ще се променя заедно с опита на потребителя.  

За да се осъществи покритие от зарядни точки, трябва, от една страна, да бъдат укрепени 

частните мрежи и връзки, за да се даде възможност за свързване на зарядните точки, и 

от друга страна, процедурите за разрешение от страна на органите трябва да бъдат по-

лесни и по-бързи.  

Данъчно облагане и нормативна уредба 

Данъчното облагане има значително въздействие върху ценовата конкурентоспособност 

на алтернативните горива. Данъчното облагане на енергията от възобновяеми източници, 
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използвана в производството на „зелен“ водород, може да представлява тежест за 

пазарната му цена. Същото важи и за наземните съоръжения за зареждане на кораби, 

където производството на енергия с „мръсни“ двигатели с вътрешно горене на борда е 

освободено от облагане, докато електроенергията на сушата трябва да се справя с 

данъчното облагане и по-високите разходи по предоставянето поради твърде особения 

характер на търсенето.  

Целта на настоящия доклад е да се разгледат конкретно недостатъците на 

инфраструктурата, като се вземат предвид по-общата картина и различните проблеми и 

перспективи, когато става въпрос за декарбонизация на транспортния сектор.  

 

 

 

 


