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Предложение за директива 

Член 3 - параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Държавите членки 

гарантират, че техните национални 

политики, включително схемите за 

подпомагане, са изготвени в 

съответствие с йерархията на 

отпадъците, посочена в член 4 от 

Директива 2008/98/EО, и избягват да 

пораждат значителни ефекти на 

изкривяване на пазарите за 

(странични) продукти, отпадъци и 

остатъци. За тази цел държавите 

членки правят редовен преглед на 

своите национални политики и 

обосновават всяко отклонение в 

докладите, изисквани съгласно член 

18, буква в) от Регламент (относно 

управлението на Енергийния съюз). 
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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 

националните цели, посочени в член 3, 

държавите членки могат да прилагат 

схеми за подпомагане. 

С цел да бъдат избегнати ненужни 

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 биха 

могло да включва даването на 

приоритет на използването на 

отпадъци и остатъци. Държавите 

членки следва да вземат предвид 

наличните устойчиви доставки 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 
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вземат предвид предлагането и 

търсенето на електроенергия, както и 

възможните разходи за интегриране 

на системата или възможните 

ограничения на електроенергийната 

мрежа. 
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Предложение за директива 

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Биогоривата, нетранспортните течни 

горива от биомаса и газообразните и 

твърди горива от биомаса, произведени 

от отпадъци и остатъци, различни от 

остатъците от селското стопанство, 

аквакултурата, рибното и горското 

стопанство, е необходимо да отговарят 

само на критериите за намаление на 

емисиите на парникови газове, 

установени в параграф 7, за да бъдат 

взети предвид за целите, посочени в 

букви а), б) и в) от настоящия параграф . 

Тази разпоредба се отнася също за 

отпадъците и остатъците, които 

първоначално се обработват за 

получаването на междинен продукт, 

преди да бъдат допълнително 

преработени в биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса. 

Биогоривата, нетранспортните течни 

горива от биомаса и газообразните и 

твърди горива от биомаса, произведени 

от отпадъци и остатъци, различни от 

остатъците от селското стопанство, 

аквакултурата, рибното и горското 

стопанство, е необходимо да отговарят 

само на критериите за намаление на 

емисиите на парникови газове, 

установени в параграф 7, за да бъдат 

взети предвид за целите, посочени в 

букви а), б) и в) от настоящия параграф . 

Независимо от това, тяхното 

производство от отпадъци и 

остатъци, обхванати от Директива 

2008/98/ЕО, е в съответствие с 

принципа на йерархията на 

отпадъците, установен в същата 

директива. Тази разпоредба се отнася 

също за отпадъците и остатъците, които 

първоначално се обработват за 

получаването на междинен продукт, 

преди да бъдат допълнително 

преработени в биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса. 

Or. en 
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