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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/313 

Изменение  313 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всяка държава членка 

гарантира, че през 2030 г. делът на 

енергията от възобновяеми 

източници във всички видове 

транспорт се равнява поне на 12% от 

крайното потребление на енергия в 

транспорта във въпросната държава 

членка. За да се постигне целта 12% 

от крайното потребление на енергия 

да са от възобновяеми източници, 

държавите членки изискват считано 

от 1 януари 2021 г. доставчиците на 

горива да включват минимален дял 

енергия от възобновяеми източници, 

както е посочено в член 25. 

 За да се взема това предвид при 

изчисленията на постигането на 

тази цел, намаляването на емисиите 

на парникови газове в резултат на 

използването на биогорива и биогаз 

спазва критериите, предвидени в 

член 26, параграф 7, при сравнение с 

изкопаемите горива в съответствие с 

методологията, посочена в член 28, 

параграф 1. 

 Когато делът на биогоривата, 

произведени от култури, използвани 

за храна и фураж в дадена държава 

членка, е под 2% и следователно не е 

достатъчен, за да покрие разликата 
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между задължението на доставчика 

на гориво и целта за 12-процентен дял 

в транспорта, държавата членка 

може съответно да адаптира 

пределната стойност, определена в 

член 7, параграф 1, до максимум 2%. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0392/314 

Изменение  314 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 4 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансово подпомагане за 

електроенергията от възобновяеми 

източници 

Подпомагане за енергията от 

възобновяеми източници 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Изменение  315 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За постигане на целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1, 

държавите членки могат да прилагат 

схеми за подпомагане, като при това 

спазват правилата за държавната 

помощ. Схемите за подпомагане за 

електроенергия от възобновяеми 

източници трябва да бъдат устроени 

по такъв начин, че да се избягват 

излишни изкривявания на 

електроенергийните пазари и да се 

гарантира, че производителите вземат 

предвид предлагането и търсенето на 

електроенергия, както и възможните 

ограничения на електроенергийната 

мрежа. 

1. В съответствие с член 195 от 

ДФЕС и при спазване на членове 107 и 

108 от него, за постигане или 

надхвърляне на целта на Съюза и на 

националните цели, посочени в член 3, 

държавите членки могат да прилагат 

схеми за подпомагане. 

 С цел да бъдат избегнати излишни 

изкривявания на пазарите на 

суровини, схемите за подпомагане за 

възобновяема енергия от биомаса 

следва да бъдат проектирани така, че 

да се избегне насърчаването на 

неподходящо използване на биомаса 

основно за производство на енергия 

при наличие на промишлени или 

суровинни употреби, осигуряващи по-

висока добавена стойност, което би 

могло да включва даването на 

приоритет на използването на 

отпадъци и остатъци. Държавите 
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членки следва да вземат предвид 

наличните устойчиви източници на 

биомаса. 

 Схемите за подпомагане за 

електроенергия от възобновяеми 

източници се основават на пазара, 

така че да се избягва изкривяването 

на електроенергийните пазари, и 

гарантират, че производителите 

вземат предвид предлагането и 

търсенето на електроенергия, както и 

възможните разходи за интегриране на 

системата или възможните 
ограничения на електроенергийната 

мрежа. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Изменение  316 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 32 за изменение на списъците на 

суровините в част А и част Б от 

приложение IX, за добавяне, но не и за 

изваждане на суровини от списъците. 

Всеки делегиран акт трябва да се 

основава на анализ на най-новите 

постижения на научно-техническия 

прогрес, като се обръща надлежно 

внимание на принципите на 

йерархичния ред за третиране на 

отпадъците, посочени в 

Директива 2008/98/EC, в съответствие с 

критериите на Съюза за устойчивост, 

като анализът трябва да води до 

заключение, че въпросната суровина не 

поражда допълнително търсене на земя 

и благоприятства използването на 

отпадъци и остатъци, като в същото 

време не поражда значителни ефекти на 

изкривяване на пазарите за (странични) 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

осигурява значителни намаления на 

емисиите на парникови газове в 

сравнение с използването на изкопаеми 

горива, без да създава риск за 

отрицателни въздействия върху 

околната среда и биоразнообразието. 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 32 за изменение на списъците на 

суровините в част А и част Б от 

приложение IX. Всеки делегиран акт 

трябва да се основава на анализ на най-

новите постижения на научно-

техническия прогрес, като се обръща 

надлежно внимание на принципите на 

кръговата икономика и йерархичния 

ред за третиране на отпадъците, 

посочени в Директива 2008/98/EC, в 

съответствие с критериите на Съюза за 

устойчивост, като анализът трябва да 

води до заключение, че въпросната 

суровина не поражда допълнително 

търсене на земя и благоприятства 

използването на отпадъци и остатъци, 

като в същото време не поражда 

значителни ефекти на изкривяване на 

пазарите за (странични) продукти, 

отпадъци и остатъци, и осигурява 

значителни намаления на емисиите на 

парникови газове в сравнение с 

използването на изкопаеми горива въз 

основа на оценката на жизнения 

цикъл на емисиите, без да създава риск 

за отрицателни въздействия върху 

околната среда и биоразнообразието. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Изменение  317 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 8 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото гориво) 

по-голяма или равна на 20 MW се 

отчита за целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в) само ако е произведена 

при използване на технология за 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС. За целите по 

букви а) и б) от параграф 1 

настоящата разпоредба се прилага 

само за инсталации, влезли в 

експлоатация след [3 години след 

датата на приемане на настоящата 

директива]. За целите по буква в) от 

параграф 1 настоящата разпоредба не 

засяга обществения транспорт, 

предоставян по схеми, одобрени до 

[3 години след датата на приемане на 

настоящата директива]. 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото гориво) 

по-голяма или равна на 20 MW се 

отчита за целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в) само ако е произведена 

при използване на технология за 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС, ако е 

произведена в инсталации, които са 

били преобразувани от инсталации, 

използващи твърди изкопаеми горива, 

или ако е произведена чрез прилагане 

на високоефективна технология за 

електричество, отговаряща на 

свързаните с най-добрите налични 

техники нива на енергийна 

ефективност (НДНТ-СЕЕН), както е 

посочено в Решение за изпълнение 

(ЕС) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Изменение  318 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. За целите, посочени в 

параграф 1, букви а), б) и в), 

държавите членки могат да 

поставят допълнителни изисквания 

за устойчивост за газообразни и 

твърди горива от биомаса. 

заличава се 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Изменение  319 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Приложение VІ – част Б – буква а – параграф 3 – буква а – формула 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

SAVING = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

SAVING = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Обосновка 

Предложената формула е математически невярна. Съществуващата формула е 

математически вярна: в резултат от нея се получава безразмерна дялова стойност, 

която, поставена в отношение към 100%, дава процентна стойност на намаляване на 

емисиите на парникови газове.  

Това изменение е тясно свързано с други изменения, внесени към разпоредби, които са 

били изменени от Комисията в нейното предложение. Това изменение е необходимо с 

оглед на вътрешната логика на текста и е неразривно свързано с други изменения. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Изменение  320 

Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Приложение IX – част A – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) фракция на биомасата в смесени 

битови отпадъци, но не и отделени 

домакински отпадъци, които 

подлежат на рециклиране по цели 

съгласно член 11, параграф 2, буква а) 

от Директива 2008/98/ЕО; 

б) фракция на биомасата в 

остатъчни битови отпадъци, които 

подлежат на задължения за разделно 

събиране съгласно определението в 
Директива 2008/98/ЕО; 

Or. en 

 

 


