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Устойчиво развиваните батерии по време на 
целия им жизнен цикъл са от ключово значение за 
постигане на неутралност по отношение на климата, 
устойчива конкурентоспособност на промишлеността, 
екологосъобразен транспорт и чиста енергия — цели, 
които са в основата на Европейския зелен пакт.

Очаква се световното търсене 
на батерии до 2030 г. да 
бъде 14 пъти по-голямо в 
сравнение с равнището от 2018 г., 
като основен фактор за това е най-
вече електрическият транспорт;

До 2030 г. ЕС би могъл да 
представлява 17 % от световното 
търсене — вторият по значимост 
дял в света;

ЕС ще се превърне във втория по 
големина световен пазар за батерии, 
включително по отношение на 
тяхното производство.

Защо имаме нужда от устойчиво развивани батерии?

ЕС ще се нуждае от 18 пъти 
повече литий през 2030 г.

от 5 пъти повече кобалт 
през 2030 г.

от почти 60 пъти повече 
литий през 2050 г.

от 15 пъти повече кобалт 
през 2050 г.

За акумулаторните батерии за електрическите превозни средства

и нуждата от редкоземни елементи, използвани в постоянни магнити, например за електрически превозни 
средства, цифрови технологии или вятърни генератори, може да се увеличи десетократно до 2050 г.



Нито Европейската комисия, нито други лица, действащи от нейно име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
настоящата публикация информация.
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Повторната употреба е разрешена, при условие че се посочи източникът.

Политиката относно повторната употреба на документи на Европейската комисия е уредена с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).

За използването или възпроизвеждането на отделни снимки или други материали, за които Европейският съюз не е носител на авторското право, трябва да се иска 
разрешение направо от носителите на това право. 
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С устойчиво развиваните 
батерии: ще се захранват екологично чисти 
електрически превозни средства (за да постигнем 
нашите цели в областта на климата до 2050 г., 
е необходимо да намалим емисиите в транспортния 
сектор с 90 %), ще се подкрепя преходът към 
използване на енергия от възобновяеми източници и 
ще се намали въглеродният отпечатък на батериите и 
другите въздействия върху околната среда.

Устойчиво развиваните 
батерии: се произвеждат с възможно най-
малко въздействие върху околната среда, като 
се използват материали, които са получени при 
пълно спазване на социалните и екологичните 
стандарти, те са дълготрайни и безопасни, могат 
да бъдат ремонтирани или повторно използвани и 
предназначението им може да бъде променяно.
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Как батериите ще допринесат за 
екологичния преход?

Какво представляват устойчиво 
развиваните батерии?

Регламентът относно батериите има за цел:

• Да се хармонизират продуктовите изисквания относно батериите  

• Да се сведе до минимум въздействието на батериите върху околната среда

• Да се постигне „затваряне на цикъла“ чрез насърчаване на повторната употреба 
и подобряване на събирането на батериите и рециклирането на материалите 

• Да се осигури правна сигурност с цел привличане на инвестиции и увеличаване на 
производствените мощности за устойчиво развивани батерии в Европа и извън нея 

Това ще бъде постигнато чрез:
• Изисквания по отношение на устойчивото развитие и безопасността на батериите
• Изисквания по отношение на експлоатационните характеристики и дълготрайността 
• Изисквания за етикетиране и предоставяне на информация, например за опасните 

материали 
• Управление на извеждането от употреба — по-голяма степен на разделно събиране, 

рециклиране и повторно извличане на материалите

Това ще подпомогне изготвянето на кръгови и ресурсно ефективни подходи, ще 
намали зависимостта от първични материали и въздействието на техния добив 
върху околната среда и ще допринесе за използването на възобновяеми енергийни 
източници и постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.


