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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Разработването на система на управление на Енергийния съюз за първи път беше 

изискано от Европейския съвет в неговите заключения от 24 октомври 2014 г. относно 

рамката за 2030 г. за политиките в областта на енергетиката и климата. Управлението 

следва да подпомогне да се гарантира осъществяването на целите на енергийната 

политика на ЕС, като същевременно се предвиди необходимата гъвкавост за държавите 

членки и напълно се зачита тяхната свобода да определят своя енергиен микс. В 

заключенията се подчертава, че управлението следва да се основава на съществуващите 

структури, като например националните програми в областта на климата и 

националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна 

ефективност. Стратегията за Енергиен съюз от 25 февруари 2015 г. разшири обхвата на 

управление извън Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за 

2030 г. и включи в него всички пет измерения на Енергийния съюз, а именно: 

енергийна сигурност, солидарност и доверие; вътрешноевропейски енергиен пазар; 

постигане на по-умерено потребление; декарбонизация, включително използване на 

възобновяеми енергийни източници; и научни изследвания, нововъведения и 

конкурентоспособност. Освен това, в резолюцията „Към постигане на Европейски 

енергиен съюз“ на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. се призовава 

управлението на Енергийния съюз да бъде амбициозно, надеждно, прозрачно, 

демократично и изцяло да включва Парламента, както и да гарантира постигането на 

целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. 

С оглед на тази основа разглежданото предложение на Комисията си поставя за цел да 

определи регулаторната рамка за управлението на Енергийния съюз, като я положи 

върху два основни стълба: първо, рационализиране на съществуващите задължения за 

планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата, с цел да 

бъдат отчетени по-добре принципите за по-добро регулиране и, второ, определянето на 

ефикасен политически процес между държавите членки и Комисията, в който активно 

да участват и други институции на ЕС, с цел постигане на целите на Енергийния съюз, 

по-специално конкретните цели за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. 

Предложението беше подготвено успоредно с преразглеждането от страна на 

Комисията на Директивата за възобновяемите енергийни източници, на Директивата за 

енергийна ефективност и Директивата относно енергийните характеристики на 

сградите. Освен това в предложението е включен изцяло и Регламент № 525/2013 

относно механизма за мониторинг (РММ) в областта на климата с цел да се гарантира 

интеграцията между енергетиката и климата, предвид това, че се актуализират 

съществуващите разпоредби, така че да отговарят на целите на мониторинга на 

изпълнението на предлаганите регламенти относно разпределянето на усилията и 

относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF) 

и за изпълнението на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение. Според 

Комисията, нейното предложение ще доведе до значително намаляване на 

административната тежест. Чрез предложението се интегрират, рационализират или 

отменят общо повече от 50 съществуващи отделни задължения за планиране, 

докладване и мониторинг.  

В частност, по отношение на селското стопанство в предложението се предвиждат 



 

PE604.528v03-00 4/38 AD\1137616BG.docx 

BG 

задължения за докладване от страна на държавите членки относно: 

– техните стратегии в дългосрочен план за ниски емисии, включително намаляване на 

емисиите и засилване на поглъщанията в сектора на селското стопанство; 

– изпълнението на национални криви и цели по отношение на дела на енергията от 

възобновяеми източници, включително дела на биогоривата, произведени от основните 

селскостопански култури; 

– прилагането на мерки за насърчаване на използването на енергия от биомаса, 

включително използването на биомаса от селското стопанство; 

– крайно енергопотребление от отделните сектори, включително селското стопанство. 

Докладчикът приветства предложението на Комисията като стъпка в правилната 

посока. То е амбициозно предложение. Докладчикът обаче предлага някои изменения, 

главно от технически характер, така че: 

– Комисията, в контекста на докладване относно енергията от възобновяеми източници, 

да може да установи ясни насоки за държавите членки за докладване относно 

биоенергията; 

– Комисията, в случай, че стигне до заключението, че постигнатият от дадена държава 

членка напредък в постигането на целите или изпълнението на политиките, предвидени 

в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, е 

недостатъчен, издава конкретни препоръки, които съответната държава членка да 

изпълни. Тези конкретни изисквания имат за цел да заместят системата на препоръки 

от страна на Комисията към съответната държава членка, която е предвидена в 

предложението на Комисията. Докладчикът счита, че поради своя незадължителен 

характер препоръките не са достатъчни в този случай; 

– Няма да е необходимо държавите членки да докладват относно настъпилите промени 

във вътрешните цени на суровините и земеползването, които са свързани с увеличеното 

използване на биомаса и на други форми на енергия от възобновяеми източници, тъй 

като такъв вид докладване би бил прекалено обременителен и почти невъзможен за 

държавите членки; 

– формулировките в някои части от текста на Комисията се правят по-съгласувани и 

рационализирани. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 
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Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С настоящия регламент се 

определя необходимата законодателна 

основа за надеждно и прозрачно 

управление, което да гарантира 

постигането на общите цели и 

конкретните цели на Енергийния съюз 

чрез допълващи се, последователни и 

амбициозни усилия от страна на Съюза 

и неговите държави членки, като 

същевременно се утвърждават 

принципите на Съюза за по-добро 

регулиране. 

(1) С настоящия регламент се 

определя необходимата законодателна 

основа за надеждно и прозрачно 

управление, което да гарантира 

постигането на общите цели на 

Енергийния съюз и на конкретните 

цели на Споразумението от Париж 

чрез допълващи се, последователни и 

амбициозни усилия от страна на Съюза 

и неговите държави членки, като 

същевременно се утвърждават 

принципите на Съюза за по-добро 

регулиране. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Никоя от разпоредбите на 

настоящия регламент не може да се 

тълкува по начин, който да поставя 

под въпрос или да подкопава правата 

на дадена държава членка, 

установени в член 194, параграф 2, 

втора алинея от ДФЕС. 

Обосновка 

В член 194, параграф 2, втора алинея от ДФЕС се потвърждава правото на 

държавите членки да определят условията за използване на енергийните си ресурси, 

да избират между различни енергийни източници и да определят общата структура 

на енергийното си снабдяване. Тъй като законодателен акт на ЕС не може да засяга 

или да подкопава разпоредбите на Договорите, е важно да се подчертае, че 

законодателните органи на ЕС са взели предвид горепосочените права на държавите 

членки. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Европейският енергиен съюз 

следва да обхване пет основни 

измерения: енергийна сигурност; 

вътрешноевропейския енергиен пазар; 

енергийна ефективност; 

декарбонизация; и научни изследвания, 

нововъведения и конкурентоспособност. 

(2) Европейският енергиен съюз 

следва да направи преход към 

високоефективна енергийна система, 

която да се концентрира до голяма 

степен върху възобновяемите 

енергийни източници и да обхваща 
пет основни измерения: енергийна 

сигурност и достъпност за 

потребителите; вътрешноевропейския 

енергиен пазар; енергийна ефективност; 

декарбонизация; и научни изследвания, 

нововъведения и конкурентоспособност. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Целта, която си поставя един 

устойчив Енергиен съюз, в центъра на 

който стои амбициозна политика по 

отношение на климата, е да осигури на 

потребителите в Съюза — били те 

домакинства или търговски дружества 

— сигурна, устойчива, 

конкурентоспособна и икономически 

достъпна енергия, а за това е 

необходима фундаментална промяна на 

европейската енергийна система. 

Посочената цел може да бъде 

постигната само чрез координирани 

действия, съчетаващи законодателни и 

незаконодателни актове на равнището 

на Съюза и на национално равнище. 

(3) Целта, която си поставя един 

устойчив Енергиен съюз, в центъра на 

който стои амбициозна политика по 

отношение на климата, е да осигури на 

потребителите в Съюза — били те 

домакинства или търговски дружества 

— сигурна, устойчива, 

конкурентоспособна и икономически 

достъпна енергия, а за това е 

необходима фундаментална промяна на 

европейската енергийна система с оглед 

обезпечаването на справедлив достъп 

до енергия за всички. Посочената цел 

може да бъде най-добре постигната 

чрез координирани действия, 

съчетаващи законодателни и 

незаконодателни актове на равнището 

на Съюза, на национално и регионално 

равнище, както и чрез насърчаване на 

научноизследователската дейност и 

местните енергийни доставки. 

 

Изменение  5 
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Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) На 24 октомври 2014 г. 

Европейският съвет прие рамка на 

Съюза в областта на климата и 

енергетиката за периода до 2030 г. въз 

основа на четири основни цели: 

намаляване с поне 40 % на емисиите на 

парникови газове от цялата икономика, 

подобряване с поне 27 % на енергийната 

ефективност, с перспектива тази цел да 

се увеличи на 30 %, дял от поне 27 % на 

потребяваната в Съюза енергия от 

възобновяеми източници и поне 15 % 

междусистемна електроенергийна 

свързаност. В рамката бе посочено, че 

целта за енергията от възобновяеми 

източници е обвързваща на равнището 

на Съюза и че тя ще бъде постигната 

чрез приноса на държавите членки, 

водени от необходимостта за 

колективно постигане на целта на 

Съюза. 

(5) На 24 октомври 2014 г. 

Европейският съвет прие рамка на 

Съюза в областта на климата и 

енергетиката за периода до 2030 г. въз 

основа на четири основни цели: 

намаляване с поне 40 % на емисиите на 

парникови газове от цялата икономика, 

подобряване с поне 27 % на енергийната 

ефективност, с перспектива тази цел да 

се увеличи на 30 %, дял от поне 27 % на 

потребяваната в Съюза енергия от 

възобновяеми източници и поне 15 % 

междусистемна електроенергийна 

свързаност. Целите за енергийна 

ефективност следва да бъдат 

индикативни и в съответствие със 

заключенията на Съвета от 

октомври 2014 г. В рамката бе 

посочено, че целта за енергията от 

възобновяеми източници е обвързваща 

на равнището на Съюза и че тя ще бъде 

постигната чрез приноса на държавите 

членки, водени от необходимостта за 

колективно постигане на целта на 

Съюза. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Европейският съвет заключи 

също така на 24 октомври 2014 г.14, че 

следва да бъде разработена надеждна и 

прозрачна система на управление без 

каквато и да било ненужна 

административна тежест, която да 

подпомогне осъществяването на целите 

на енергийната политика на ЕС, като 

същевременно се предвиди 

необходимата гъвкавост за държавите 

(7) Европейският съвет заключи 

също така на 24 октомври 2014 г.14, че 

следва да бъде разработена надеждна и 

прозрачна система на управление без 

каквато и да било ненужна 

административна тежест, която да 

подпомогне осъществяването на целите 

на енергийната политика на ЕС, като 

същевременно се предвиди 

необходимата гъвкавост за държавите 
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членки и напълно се зачита тяхната 

свобода да определят своя енергиен 

микс. Европейският съвет изтъкна, 

че системата за управление следва да се 

основава на съществуващите градивни 

елементи, като националните програми 

в областта на климата, националните 

планове за енергия от възобновяеми 

източници и енергийна ефективност, и 

че е необходимо отделните направления 

за планиране и докладване да бъдат 

рационализирани и обединени. 

Декларирано бе също така съгласие да 

бъдат засилени ролята и правата на 

потребителите, прозрачността и 

предвидимостта за инвеститорите — 

наред с другото чрез системно следене 

на основните показатели за финансово 

достъпна, безопасна, 

конкурентоспособна, сигурна и 

устойчива енергийна система — както и 

да се улесни координацията на 

националните енергийни политики и 

да се засили регионалното 

сътрудничество между държавите 

членки. 

членки и напълно се зачита тяхната 

свобода да определят своя енергиен 

микс. Системата за управление следва 

да се основава на съществуващите 

градивни елементи, като целите на 

Парижкото споразумение, 

националните програми в областта на 

климата, националните планове за 

енергия от възобновяеми източници и 

енергийна ефективност, както и на 

необходимостта отделните 

направления за планиране и докладване 

да бъдат рационализирани и обединени. 

Декларирано бе също така съгласие да 

бъдат засилени ролята и правата на 

потребителите, прозрачността и 

предвидимостта за инвеститорите — 

наред с другото чрез системно следене 

на основните показатели за финансово 

достъпна, безопасна, 

конкурентоспособна, сигурна и 

устойчива енергийна система — както и 

да се улесни координацията на 

националните политики в областта 

на енергетиката и климата и да се 

засили регионалното сътрудничество 

между държавите членки, с оглед 

запазването и подобряването на 

функцията за поглъщане на въглерода 

на засегнатите екосистеми, 

устойчивото управление на горите и 

дългосрочната устойчивост на 

използваните ресурси. Освен това, с 

цел поддържането на стабилност, 

конкурентоспособност и разумни 

цени, както на национално, така и на 

европейско равнище, държавите 

членки трябва да постигнат баланс 

между наличния им производствен 

капацитет, технологии и ресурси, за 

да продължат усилията си за 

насърчаване на възобновяемите 

енергийни източници. 

_________________ _________________ 

14 Заключения на Европейския съвет от 

23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14). 

14 Заключения на Европейския съвет от 

23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14). 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Постигането на целите на 

Енергийния съюз следва да се гарантира 

чрез съчетаване на инициативи на 

Съюза със съгласувани национални 

политики, определени в интегрирани 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата. В 

секторното законодателство на 

Съюза в сферата на енергетиката и 

климата са определени изисквания за 

планиране, които се доказаха като 

полезни инструменти за постигане на 

промени на национално равнище. 

Тяхното въвеждане в различни 

моменти от време стана причина за 

припокриване и недостатъчно добро 

обмисляне на синергиите и 

взаимодействията между отделните 

области на разглежданите политики. 

Поради това настоящото отделно 
планиране, докладване и следене в 

сферата на енергетиката и климата 

следва да бъде във възможно най-

голяма степен рационализирано и 

интегрирано. 

(17) Постигането на целите на 

Енергийния съюз следва да се гарантира 

чрез съчетаване на инициативи на 

Съюза със съгласувани национални 

политики. Съществуващото 

планиране, докладване и следене в 

сферата на енергетиката и климата 

следва да бъде опростено и 

рационализирано. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) За прилагането на енергийния 

съюз от основно значение е 

въвеждането на подходящо изискване 

за докладване за изкопаеми горива. 

Това следва да включва информация 

относно производствените критерии, 

свързани с произхода и метода на 

екстракция. Съответно Комисията 
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следва да представи каталог с 

критерии за изкопаеми горива и да 

приложи изискването за докладване 

до декември 2018 г. 

Обосновка 

Европейският съюз трябва да участва активно в енергийния преход. Една сериозна 

енергийна политика изисква изкопаемите горива също да бъдат подложени на по-

строго оценяване с цел да се гарантира съпоставимост. Изкопаемите горива в 

никакъв случай не следва да имат предимство по отношение на изискването за 

докладване. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Националните планове следва да 

бъдат стабилни, за да могат да 

гарантират прозрачността и 

предсказуемостта на националните 

политики и мерки и така да дадат 

сигурност на инвеститорите. За 

обхванатия десетгодишен период обаче 

следва да се предвиди една 

актуализация на националните планове, 

за да се даде възможност на държавите 

членки да ги адаптират към значително 

променили се обстоятелства. За 

плановете, обхващащи периода от 2021 

до 2030 г., държавите членки следва да 

могат да актуализират плановете си до 1 

януари 2024 г. Конкретните цели, 

целите и приносът следва да се 

променят само с цел да отразят по-

висока степен на амбициозност, по-

специално по отношение на целите за 

2030 г. в областта на енергетиката и 

климата. Като част от 

актуализациите държавите членки 
следва да положат усилия за 

смекчаване на евентуалните 

неблагоприятни въздействия върху 

околната среда, проличали при 

интегрираното докладване. 

(22) Националните планове следва да 

бъдат стабилни, за да могат да 

гарантират прозрачността и 

предсказуемостта на националните 

политики и мерки и така да отговорят 

на нуждите на населението на 

държавите членки, да допринесат за 

енергийната сигурност и да 

гарантират сигурността на 

инвеститорите. За обхванатия 

десетгодишен период обаче следва да се 

предвиди една актуализация на 

националните планове, за да се даде 

възможност на държавите членки да ги 

адаптират към значително променили се 

обстоятелства. За плановете, обхващащи 

периода от 2021 до 2030 г., държавите 

членки следва да могат да актуализират 

плановете си до 1 януари 2024 г. Като 

част от актуализациите държавите 

членки следва да положат усилия за 

смекчаване на евентуалните 

неблагоприятни въздействия върху 

околната среда, проличали при 

интегрираното докладване. 

Постепенното преминаване към най-

новото поколение биогорива следва да 

отчита съществуващите 
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инвестиции на държавите членки в 

производството на биогорива от 

първо поколение. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 23 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23 a) Секторът на LULUCF е 

изложен в голяма степен 

изменението на климата и по тази 

причина много уязвим. Същевременно 

този сектор има огромен потенциал 

да предоставя дългосрочни ползи за 

климата и да допринася значително 

за постигането на дългосрочните 

европейски и международни цели в 

областта на климата. Той може да 

допринесе за смекчаването на 

изменението на климата по няколко 

начина, по-специално чрез намаляване 

на емисиите, запазване и увеличаване 

на поглътителите и въглеродните 

запаси, както и чрез предоставяне на 

биоматериали, които могат да 

заместят изкопаемите материали 

или тези с висок въглероден 

интензитет. За да бъдат ефективни 

мерките, насочени по-конкретно към 

увеличаване на улавянето на 

въглерода, от решаващо значение са 

устойчивото управление на ресурсите 

и дългосрочната стабилност и 

приспособяемост на въглеродните 

депа. Дългосрочните стратегии са от 

основно значение, за да бъдат 

възможни устойчиви инвестиции в 

дългосрочен план. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 29 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29a) От съществено значение е да се 

насърчават инвестициите и 

разработването на модерни, 

устойчиви биогорива, получени от 

земеделски и горски отпадъци, като 

се осигури съгласуваност между 

политиките и целите на ЕС в 

областта на енергетиката, климата, 

кръговата икономика и селското 

стопанство и се насърчават 

инвестициите в биоикономиката и 

кръговата икономика, за да се 

преодолеят трудностите при 

създаването на вериги за доставки на 

биомаса чрез, наред с другото, 

възможните преференциалните 

тарифи за електроенергия, 

произведена от твърди и газообразни 

горива от биомаса от отпадъци, така 

че технологиите за преобразуване на 

отпадъци в енергия от биомаса да не 

се изключват от пазара. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 33 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (33 a) Като се има предвид високият 

потенциал за глобално затопляне и 

относително краткия живот на 

метана в атмосферата, Комисията 

може да разгледа варианти на 

политиките за справяне с емисиите 

на метан, с изключение на емисиите 

на метан от ентерична 

ферментация, получени по естествен 

път при отглеждането на преживни 

животни, и в съответствие с 

политиката за кръгова икономика и 

използването на отпадъците. 

 

Изменение  13 
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Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) С цел да се осигури 

последователност между националните 

и съюзните цели и политики и целите на 

Енергийния съюз, следва да се осигури 

постоянен диалог между Комисията и 

държавите членки. По целесъобразност 

Комисията следва да отправя препоръки 

към държавите членки, включително по 

отношение на степента на амбициозност 

на проектите на националните планове, 

последващото изпълнение на 

политиките и мерките в 

нотифицираните национални планове и 

други национални политики и мерки от 

значение за реализирането на 

Енергийния съюз. Държавите членки 

следва да се съобразяват във възможно 

най-голяма степен с тези препоръки и в 

следващите си доклади за напредъка да 

обяснят по какъв начин те са били 

изпълнени. 

(34) С цел да се осигури 

последователност между националните 

и съюзните цели и политики и целите на 

Енергийния съюз, следва да се осигури 

постоянен диалог между Комисията и 

държавите членки. Като отчита 

компетентността на държавите 

членки в тази област, Комисията 

може да отправя препоръки към 

държавите членки, включително по 

отношение на степента на амбициозност 

на проектите на националните планове, 

последващото изпълнение на 

политиките и мерките в 

нотифицираните национални планове и 

други национални политики и мерки от 

значение за реализирането на 

Енергийния съюз. Държавите членки 

следва да се съобразяват във възможно 

най-голяма степен с тези препоръки и в 

следващите си доклади за напредъка да 

обяснят по какъв начин те са били 

изпълнени. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Държавите членки и Комисията 

следва да осигурят тясно 

сътрудничество по всички въпроси, 

отнасящи се до прилагането на 

Енергийния съюз и настоящия 

регламент, с активното участие на 

Европейския парламент. По 

целесъобразност Комисията следва да 

подпомага държавите членки в 

прилагането на настоящия регламент, 

по-специално по отношение на 

изготвянето на националните планове и 

(38) Държавите членки и Комисията 

следва да осигурят тясно 

сътрудничество по всички въпроси, 

отнасящи се до прилагането на 

Енергийния съюз и настоящия 

регламент, включително постигането 

на целите за намаляване на емисиите, 

с активното участие на Европейския 

парламент. По целесъобразност 

Комисията, с подкрепата на 

Европейския парламент, следва да 

подпомага държавите членки в 
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свързаното с това изграждане на 

капацитет. 

прилагането на настоящия регламент, 

по-специално по отношение на 

изготвянето на националните планове и 

свързаното с това изграждане на 

капацитет. Държавите членки следва 

обаче, в контекста на целите на ЕС, 

да си запазят правомощието да 

изготвят национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Европейската агенция за 

околната среда следва да съдейства на 

Комисията, по целесъобразност и в 

съответствие с годишната си работна 

програма, в дейностите по оценка, 

мониторинг и докладване. 

(40) Европейската агенция за 

околната среда следва да съдейства на 

Комисията, по целесъобразност и в 

съответствие с годишната си работна 

програма, в дейностите по оценка, 

мониторинг и докладване. Държавите 

членки следва да вземат предвид 

препоръките, предоставени от 

Европейската агенция за околна среда 

относно екологичното въздействие на 

производството на биогорива. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) енергийна сигурност, а) енергийна сигурност и 

достъпност за потребителите; 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 1 януари 2019 г. и на всеки 

десет години след това всяка държава 

членка нотифицира до Комисията свой 

интегриран национален план в областта 

на енергетиката и климата. Плановете 

съдържат елементите, определени в 

параграф 2 и в приложение I. Първият 

план обхваща периода от 2021 г. до 

2030 г. Следващите планове обхващат 

десетгодишните периоди, 

непосредствено следващи периода, 

обхванат от предхождащия ги план. 

1. До 1 януари 2020 г. и на всеки 

десет години след това всяка държава 

членка нотифицира до Комисията свой 

интегриран национален план в областта 

на енергетиката и климата. Плановете 

съдържат елементите, определени в 

параграф 2 и в приложение I. Първият 

план обхваща периода от 2021 г. до 

2030 г. Следващите планове обхващат 

десетгодишните периоди, 

непосредствено следващи периода, 

обхванат от предхождащия ги план. 

Обосновка 

Невъзможно е да се приеме този срок. Графикът за подготовката на националния 

план следва да бъде в синхрон с мерките на консултиране във всяка държава членка, 

като например Стратегическата оценка на въздействието върху околната среда, 

обществените консултации, посочени в член 10, и приемане от правителството. Той 

също трябва да бъде свързан с работата по регламент, тъй като основни 

противоречия относно същината на плана все още не са решени. Продължава 

работата по важни регламенти, включени в пакета „Чиста енергия за всички 

европейци“, която до голяма степен ще повлияе върху това, което ще бъде установено 

в националния план. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) описание на политиките и 

мерките, предвидени с цел постигане 

на съответните цели, конкретни цели и 

принос, определени по буква б); 

в) описание на политиките, 

мерките и инвестиционните 

стратегии, предвидени с цел постигане 

на съответните цели, конкретни цели и 

принос, определени по буква б); 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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д) оценка на въздействието на 

планираните политики и мерки за 

постигане на целите, посочени в 

буква б); 

д) оценка на въздействието на 

планираните политики, мерки и 

инвестиционни стратегии за 

постигане на целите, посочени в 

буква б); 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) резултати от консултации и 

участие на местните власти, 

гражданското общество, социалните 

партньори, съответните сектори и 

представители на обществеността; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При изготвянето на 

националните планове, посочени в 

параграф 1, държавите членки отчитат 

взаимовръзките между петте измерения 

на Енергийния съюз и използват, където 

е приложимо, данни и допускания, 

които са последователни за петте 

измерения. 

3. При изготвянето на 

националните планове, посочени в 

параграф 1, държавите членки избягват 

административната тежест и 

допълнителните разходи като 
отчитат взаимовръзките между петте 

измерения на Енергийния съюз и 

използват, където е приложимо, данни и 

допускания, които са последователни за 

петте измерения. 

Обосновка 

Намаляване на административната тежест при изпълнението на пакетите за 

климата и енергетиката трябва да бъде приоритет. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 1 – подточка i 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) обвързващата национална цел на 

държавата членка за емисиите на 

парникови газове и обвързващите 

годишни национални лимити по 

Регламент [ ] [ESR]; 

i) обвързващата национална цел на 

държавата членка за емисиите на 

парникови газове и обвързващите 

годишни национални лимити по 

Регламент [ ] [ESR]; но не под целите, 

установени в член 7а, параграф 2 от 

Директива 98/70/ЕО [ESR], които да 

бъдат постигнати в срок до 2020 г.; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) с оглед на постигането на 

обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за 

най-малко 27-процентен дял на 

енергията от възобновяеми източници, 

както е посочено в член 3 от 

[преработка на Директива 2009/28/ЕО, 

предложена с COM(2016) 767] — 

принос към тази цел като дял за 

държавата членка на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно енергопотребление през 2030 г. с 

линейна крива за този принос, отнасяща 

се за периода след 2021 г.; 

i) с оглед на постигането на 

обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за 

най-малко 27-процентен дял на 

енергията от възобновяеми източници, 

както е посочено в член 3 от 

[преработка на Директива 2009/28/ЕО, 

предложена с COM(2016) 767] — 

принос към тази цел като дял за 

държавата членка на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно енергопотребление през 2030 г., 

като се отчете амортизацията на 

инвестициите за биогоривата от 

първо поколение, с линейна крива за 

този принос, отнасяща се за периода 

след 2021 г.; 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) криви за секторния дял на 

енергията от възобновяеми енергийни 

източници в крайното 

енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. 

ii) криви за секторния дял на 

енергията от възобновяеми енергийни 

източници в крайното 

енергопотребление от 2021 г. до 2030 г., 
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в секторите на отоплението и 

охлаждането, електроенергетиката и 

транспортния сектор; 

като се гарантира оптимално 

използване на биомаса в секторите на 

отоплението и охлаждането, 

електроенергетиката и транспортния 

сектор; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка iii a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiia) кривите за постепенно 

увеличаване на задължението на 

доставчиците на изкопаеми горива за 

смесване на биогорива на основата на 

селскостопански загуби и отпадъци; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква г – подточка iv a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iva) реалистични, прецизни, 

цялостни и широкообхватни оценки 

на потенциала за смекчаване на 

изменението на климата на различни 

източници на енергия, равнището на 

въздействие върху равнищата на 

парникови газове в атмосферата и 

времето, необходимо, за да започнат 

процесите на смекчаване да 

намаляват концентрациите на 

парникови газове. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. държавите членки колективно 
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гарантират, че приносът от 

биогорива и биотечности, както и от 

горива от биомаса, използвани в 

транспорта, ако бъдат произведени 

от зърнени и други богати на скорбяла 

култури, захари и маслодайни 

култури и култури, отглеждани като 

основни култури преди всичко за 

енергийни цели на земеделска земя, не 

са повече от 7% от изчислението на 

брутната окончателна консумация 

на енергия в транспорта в Съюза през 

2030 г. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) макроикономическото, 

екологичното и социалното 

въздействие, както и въздействието по 

отношение на професионалните умения, 

на планираните политики и мерки, 

посочени в член 7 и по-подробно 

уточнени в приложение I, за първия 

десетгодишен период поне до 2030 г., 

включително сравнение с прогнозите, 

базиращи се на съществуващите 

(изпълнявани и приети) политики и 

мерки, посочени в параграф 1; 

б) макроикономическото, 

екологичното, свързаното със здравето 

и социалното въздействие, както и 

въздействието по отношение на 

професионалните умения, на 

планираните политики и мерки, 

посочени в член 7 и по-подробно 

уточнени в приложение I, за първия 

десетгодишен период поне до 2030 г., 

включително сравнение с прогнозите, 

базиращи се на съществуващите 

(изпълнявани и приети) политики и 

мерки, посочени в параграф 1; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 1 януари 2018 г. и на всеки 

десет години след това държавите 

членки изготвят и представят на 

Комисията проекти на интегрирани 

национални планове в областта на 

1. До 1 януари 2020 г. и на всеки 

десет години след това държавите 

членки изготвят и представят на 

Комисията проекти на интегрирани 

национални планове в областта на 
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енергетиката, посочени в член 3, 

параграф 1. 

енергетиката, посочени в член 3, 

параграф 1. 

Обосновка 

Невъзможно е да се приеме този срок. Графикът за подготовката на националния 

план следва да бъде в синхрон с мерките на консултиране във всяка държава членка, 

като например Стратегическата оценка на въздействието върху околната среда, 

обществените консултации, посочени в член 10, и приемане от правителството. Той 

също трябва да бъде свързан с работата по регламент, тъй като основни 

противоречия относно същината на плана все още не са решени. Продължава 

работата по важни регламенти, включени в пакета „Чиста енергия за всички 

европейци“, която до голяма степен ще повлияе върху това, което ще бъде установено 

в националния план. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки изменят 

единствено общите цели, 

конкретните цели и приноса, 

определени в актуализацията, 

посочена в параграф 2, с цел да 

отразят по-високо равнище на 

амбициозност спрямо определеното в 

последно нотифицирания национален 

план в областта на енергетиката и 

климата. 

заличава се 

Обосновка 

Изрична декларация за „по-голяма амбиция“ в сравнение с предходните планове би 

ограничила правомощията на държавите членки за решение по отношение на 

корекциите, които считат за желателни за техните енергийни стратегии. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) намаляването на емисиите и 

увеличаването на поглъщанията на 

б) намаляването на емисиите и 

увеличаването на поглъщанията на 
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парникови газове по поглътители в 

отделните сектор, в т.ч. производството 

на електроенергия, промишлеността, 

транспорта, сградния сектор (жилищни 

сгради и сгради от третичния сектор), 

селското стопанство и земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (LULUCF); 

парникови газове по поглътители в 

отделните сектор, в т.ч. производството 

на електроенергия, промишлеността, 

транспорта, сградния сектор (жилищни 

сгради и сгради от третичния сектор), 

селското стопанство и земеползването, 

промените в земеползването и горското 

стопанство (LULUCF), когато това е 

необходимо за запазване на 

съществуващите местообитания и 

подобряване на естествените 

поглътители на въглерод чрез добре 

функциониращи и устойчиви 

екосистеми и екосистемни услуги, в 

това число чрез устойчиво управление 

на горите, в съответствие с поетите 

от ЕС ангажименти; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) информация относно 

националното планиране по отношение 

на адаптирането към изменението на 

климата и относно стратегиите в 

тази област в съответствие с член 17, 

параграф 1; 

г) информация относно 

националното планиране по отношение 

на адаптирането към изменението на 

климата, в частност по отношение на 

научните изследвания и 

инвестициите в биогоривата от ново 

поколение; В съответствие с член 17, 

параграф 1; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4)  криви за потреблението на 

енергия от биомаса, поотделно за 

отопление, в електроенергетиката и 

транспорта, и за доставките на биомаса, 

по видове суровини и по произход (като 

(4)  криви за потреблението на 

енергия от биомаса, поотделно за 

отопление, в електроенергетиката и 

транспорта, и за доставките на биомаса, 

по видове суровини и по произход (като 
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се прави разграничение между 

национално производство и внос). За 

горската биомаса — оценка на 

произхода ѝ и на въздействието ѝ върху 

поглътителя LULUCF; 

се прави разграничение между 

национално производство и внос). За 

горската биомаса — оценка на 

произхода ѝ и на въздействието ѝ върху 

поглътителя LULUCF на държавно 

равнище. 

Обосновка 

Докладването по LULUCF следва да се извършва на национално ниво, в съответствие 

с предложението за регламент относно включването на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от LULUCF в рамката в областта на климата и енергетиката за 

2030 г. (COM(2016)479 ). 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 4 – алинея 1 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията може да установи ясни 

насоки за държавите членки да 

докладват относно тези криви, като 

се включват определения и 

превръщане на мерни единици от 

ресурси към енергия; 

Обосновка 

Необходими са ясни насоки и изчисления във връзка с докладването относно 

биоенергията. 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5)  ако е приложимо, други 

национални криви и цели, включително 

дългосрочни и секторни (като дял на 

биогоривата, дял на биогоривата от ново 

поколение, дял на биогоривата от 

основни култури, отглеждани върху 

земеделска земя, дял на 

(5)  други национални криви и цели, 

включително дългосрочни и секторни 

(като дял на биогоривата, дял на 

биогоривата от ново поколение, дял на 

биогоривата от основни култури, 

отглеждани върху земеделска земя, дял 

на електроенергията, произведена от 
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електроенергията, произведена от 

биомаса без използване на топлина, дял 

на енергия от възобновяеми източници в 

местните топлофикационни системи, 

използване на енергия от възобновяеми 

източници в сградите, енергия от 

възобновяеми източници, произведена 

от градове, енергийните общности и 

самостоятелните потребители); 

биомаса без използване на топлина, дял 

на енергия от възобновяеми източници в 

местните топлофикационни системи, 

използване на енергия от възобновяеми 

източници в сградите, енергия от 

възобновяеми източници, произведена 

от градове, енергийните общности и 

самостоятелните потребители); 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 – буква б – точка 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5)  мерки за насърчаване на 

използването на енергия от биомаса, 

особено за мобилизирането на нова 

биомаса, като се отчита наличието на 

биомаса (и националния потенциал, и 

вноса от трети държави) и другите 

видове използване на биомасата 

(секторите на основата на селското и 

горското стопанство) както и мерки за 

устойчивостта на произвежданата и 

използвана биомаса; 

(5)  мерки за насърчаване на 

използването на енергия от биомаса, 

особено за мобилизирането на нова 

биомаса, като се отчита наличието на 

биомаса (и националния потенциал, и 

вноса от трети държави) и другите 

видове използване на биомасата, 

включително секторите на основата на 

селското и горското стопанство, както и 

мерки за устойчивостта на 

произвежданата и използвана биомаса; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) национални цели за постепенно 

премахване на енергийните субсидии; 

г) национални цели за постепенно 

премахване на енергийните субсидии, 

особено на изкопаеми горива и ядрени 

горива; 

Обосновка 

За да се предотвратят нарушения на пазара, първо трябва да се вземат незабавни 

мерки за премахване на всякакви безвъзмездни средства за изкопаеми горива и ядрени 

горива. 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

До 15 март 2021 г. и всяка година след 

това (година Х) държавите членки 

предоставят на Комисията: 

До 31 юли 2021 г. и всяка година след 

това (година Х) държавите членки 

предоставят на Комисията: 

Обосновка 

Съществуващият срок за РММ (краят на юли) за отчитане на приблизителните 

инвентаризации на парникови газове за година (Х-1) следва да бъде запазен. 

Съкращаване на срока ще попречи на бързото представяне поради липса на 

статистически данни относно дейностите, необходими за оценка на емисиите за 

година (Х-1) в началото на година (Х). 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) напредъка на равнището на 

Съюза към постигането на целите на 

Енергийния съюз, включително, по 

отношение на първия десетгодишен 

период, целите на Съюза за 2030 г. в 

областта на енергетиката и климата, по-

специално с цел избягване на 

евентуалните различия в постигането на 

целите на Съюза за 2030 г. за енергията 

от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност; 

а) напредъка на равнището на 

Съюза към постигането на целите на 

Енергийния съюз, включително, по 

отношение на първия десетгодишен 

период, целите на Съюза за 2030 г. в 

областта на енергетиката и климата, по-

специално с цел избягване на 

евентуалните различия в постигането на 

целите на Съюза за 2030 г. за енергията 

от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност и с оглед на 

преразгледаните действия на ЕС в 

областта на климата и 

енергетиката по целесъобразност, 

съобразно посоченото в член 38; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Комисията отчита, при 

оценката на интегрираните 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата, обосновани 

национални конкретни ситуации, 

доказани чрез оценка на 

компетентните органи на 

национално и европейско равнище, 

които биха могли да обяснят 

закъснение в приносите на 

държавите членки за колективното 

постигане на целите на Европейския 

съюз и в частност за постигането на 

поставените от него за него самия 

цели. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Комисията съобщава 

предварително показателите, които 

възнамерява да използва, за да изготвя 

такива оценки. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В областта на енергията от 

възобновяеми източници като част от 

оценката, посочена в параграф 1, 

Комисията оценява напредъка, 

постигнат по отношение на дела на 

енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно енергопотребление на 

Съюза въз основа на линейна крива, 

като се започне от 20 % през 2020 г. до 

2. В областта на енергията от 

възобновяеми източници като част от 

оценката, посочена в параграф 1, 

Комисията оценява напредъка, 

постигнат по отношение на дела на 

енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно енергопотребление на 

Съюза въз основа на линейна крива, 

като се започне от 20 % през 2020 г. до 
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минимум 27 % през 2030 г., както е 

посочено в член 4, буква а), точка 2, 

подточка i). 

минимум 27 % през 2030 г., както е 

посочено в член 4, буква а), точка 2, 

подточка i). Това включва цялостна и 

широкообхватна оценка с оглед 

поддържане и засилване на 

капацитета за поглъщане на въглерод 

и намаляването на емисии на 

парникови газове. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 26 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Последващи мерки в случай на 

несъответствия с общите цели на 

Енергийния съюз и целите съгласно 

регламента относно разпределянето на 

усилията 

Последващи мерки в случай на 

несъответствия с общите цели на 

Енергийния съюз и целите съгласно 

регламента относно разпределянето на 

усилията и Директивата 

[преработена Директива 2009/28/EC 

съобразно предложеното от 

COM(2016) 767] 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако въз основа на своята оценка 

на интегрираните национални планове в 

областта на енергетиката и климата и 

тяхното актуализиране в съответствие с 

член 12 Комисията заключи, че 

конкретните цели, общите цели и 

финансовото участие в националните 

планове или техните актуализации са 

недостатъчни за колективното 

постигане на целите на Енергийния 

съюз и, по-специално за първия 

десетгодишен период — на конкретните 

цели на Съюза за 2030 г. в областта на 

енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност, тя приема 

1. Ако въз основа на своята оценка 

на интегрираните национални планове в 

областта на енергетиката и климата и 

тяхното актуализиране в съответствие с 

член 12 Комисията заключи, че 

конкретните цели, общите цели и 

финансовото участие в националните 

планове или техните актуализации са 

недостатъчни за колективното 

постигане на целите на Енергийния 

съюз и, по-специално за първия 

десетгодишен период — на конкретните 

цели на Съюза за 2030 г. в областта на 

енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност, тя приема 
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мерки на равнището на Съюза с цел да 

гарантира колективното постигане на 

тези общи цели и конкретни цели. По 

отношение на енергията от 

възобновяеми източници, тези мерки 

вземат под внимание степента на 

амбициозност на приносите на 

държавите членки за постигане на целта 

на Съюза за 2030 г., посочени в 

националните планове и в техните 

актуализации. 

мерки на равнището на Съюза с цел да 

гарантира колективното и съобразено с 

гъвкавостта на държавите членки 

постигане на тези общи цели и 

конкретни цели. По отношение на 

енергията от възобновяеми източници, 

тези мерки и в частност 

платформата за финансиране на 

национално равнище с цел 

допринасяне към проекти в областта 

на енергията от възобновяеми 

източници, вземат под внимание 

степента на амбициозност на приносите 

на държавите членки за постигане на 

целта на Съюза за 2030 г., посочени в 

националните планове и в техните 

актуализации. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  Ако въз основа на своята сумарна 

оценка на интегрираните национални 

доклади за напредъка на държавите 

членки в областта на енергетиката и 

климата в съответствие с член 25, 

параграф 1, буква а), подкрепени по 

целесъобразност от други източници на 

информация, Комисията стигне до 

заключението, че е налице риск да не 

бъдат постигнати целите на Енергийния 

съюз и, по-специално, за първия 

десетгодишен период, целите съгласно 

Рамката на Съюза за политиките в 

областта на климата и енергетиката за 

2030 г., тя може, в съответствие с 

член 28, да отправи препоръки до 

всички държави членки с оглед на 

смекчаването на този риск. В 

допълнение към препоръките, 

Комисията по целесъобразност взема 

мерки на равнището на Съюза за да 

гарантира по-специално постигането на 

3.  Ако въз основа на своята сумарна 

оценка на интегрираните национални 

доклади за напредъка на държавите 

членки в областта на енергетиката и 

климата в съответствие с член 25, 

параграф 1, буква а), подкрепени от 

други източници на информация, 

Комисията стигне до заключението, че е 

налице риск да не бъдат постигнати 

целите на Енергийния съюз и, по-

специално, за първия десетгодишен 

период, целите съгласно Рамката на 

Съюза за политиките в областта на 

климата и енергетиката за 2030 г., тя, в 

съответствие с член 28, отправя 

конкретни изисквания към всички 

държави членки с оглед на 

смекчаването на този риск. В 

допълнение към конкретните 

изисквания, Комисията по 

целесъобразност взема мерки на 

равнището на Съюза за да гарантира по-
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целите на Съюза за 2030 г. в областта на 

енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност. По 

отношение на енергията от 

възобновяеми източници тези мерки 

вземат предвид по-ранните амбициозни 

усилия на държавите членки да 

допринесат за постигането на целите на 

Съюза за 2030 г. 

специално постигането на целите на 

Съюза за 2030 г. в областта на енергията 

от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност. По 

отношение на енергията от 

възобновяеми източници тези мерки 

вземат предвид по-ранните амбициозни 

усилия на държавите членки да 

допринесат за постигането на целите на 

Съюза за 2030 г. 

Обосновка 

Препоръките по определение не са достатъчно обвързващи. Поради това Комисията 

следва по-скоро да издаде конкретни изисквания, които държавите членки да спазват. 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В областта на енергийната 

ефективност, без да се засягат други 

мерки на равнището на Съюза в 

съответствие с параграф 3, ако през 

2023 г. въз основа на своята оценка 

съгласно член 25, параграфи 1 и 3 

Комисията стигне до заключението че 

напредъкът в посока на колективното 

постигане на целта на Съюза по 

отношение на енергийната ефективност, 

посочена в първата алинея на член 25, 

параграф 3, е недостатъчен, до 2024 г. 

тя приема мерки в допълнение към 

посочените в Директива 2010/31/ЕС 

[във версията ѝ след изменението в 

съответствие с предложение 

COM(2016) 765] и 

Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ 

след изменението в съответствие с 

предложение COM(2016) 761], за да 

гарантира изпълнението на 

обвързващите цели за енергийна 

ефективност на Съюза за 2030 г. Тези 

допълнителни мерки могат по-

специално да подобрят енергийната 

ефективност на: 

5. В областта на енергийната 

ефективност, без да се засягат други 

мерки на равнището на Съюза в 

съответствие с параграф 3, ако през 

2023 г. въз основа на своята оценка 

съгласно член 25, параграфи 1 и 3 

Комисията стигне до заключението че 

напредъкът в посока на колективното 

постигане на целта на Съюза по 

отношение на енергийната ефективност, 

посочена в първата алинея на член 25, 

параграф 3, е недостатъчен, тя приема 

– в случай, че държавите членки не са 

предприели допълнителни мерки до 

2024 г. в допълнение към посочените в 

Директива 2010/31/ЕС [във версията ѝ 

след изменението в съответствие с 

предложение COM(2016) 765] и 

Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ 

след изменението в съответствие с 

предложение COM(2016) 761] – 

допълнителни мерки, за да гарантира 

изпълнението на обвързващите цели за 

енергийна ефективност на Съюза за 

2030 г. Тези допълнителни мерки могат 

по-специално да подобрят енергийната 
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ефективност на: 

Обосновка 

Автоматична разпоредба, която дава право на Комисията при очаквано неизпълнение 

на целите за ефективност да приема собствени мерки, не съответства на 

субсидиарно прилагане на Директивата за енергийната ефективност.Когато при 

отделни държави членки бъде забелязана опасността да не изпълнят своите цели за 

енергийна ефективност, те трябва да решат сами с оглед на националния контекст и 

вече приетите мерки какви допълнителни мерки са разумни и целесъобразни. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 28 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Препоръки на Комисията към 
държавите членки 

Конкретни изисквания за държавите 

членки 

Обосновка 

Препоръките по определение не са достатъчно обвързващи. Поради това Комисията 

следва по-скоро да издаде конкретни изисквания, които държавите членки да спазват. 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а)  съответната държава членка 

взема предвид в максимална степен 

препоръката, в дух на солидарност 

между държавите членки и Съюза и 

между самите държави членки; 

заличава се 

Обосновка 

Препоръките по определение не са достатъчно обвързващи. Поради това Комисията 

следва по-скоро да издаде конкретни изисквания, които държавите членки да спазват. 

Изменение  49 
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Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията гарантира, че 

препоръките се публикуват и са 

достъпни. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 2 – точка 2.1 – точка 2.1.1 – подточка ii  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii)  Ако е приложимо, други 

национални цели, и цели, които са в 

съответствие със съществуващите 

дългосрочни стратегии за ниски емисии. 

Ако е приложимо, други цели, 

включително секторни цели и цели за 

адаптиране към изменението на 

климата. 

ii)  Други национални цели, и цели, 

които са в съответствие със 

съществуващите дългосрочни стратегии 

за ниски емисии. Други цели, 

включително секторни цели и цели за 

адаптиране към изменението на 

климата. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка v 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

v)  Криви за потреблението на 

енергия от биомаса, разпределени 

между топлинната и електрическата 

енергия и транспорта, и криви за 

осигуряването на биомаса от различни 

суровини, с посочване на произхода им 

– съответно от вътрешно производство и 

от внос. За биомасата с произход от 

горското стопанство - оценка на 

произхода ѝ, както и оценка на 

въздействието върху въглеродните 

поглътители в областта на LULUCF. 

v)  Криви за потреблението на 

енергия от биомаса, разпределени 

между топлинната и електрическата 

енергия и транспорта, и криви за 

осигуряването на биомаса от различни 

суровини, с посочване на произхода им 

– съответно от вътрешно производство и 

от внос. За биомасата с произход от 

горското стопанство - оценка на 

произхода ѝ, както и оценка на 

въздействието върху въглеродните 

поглътители в областта на LULUCF  на 

държавно равнище. 
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Обосновка 

Докладването по LULUCF следва да се извършва на национално ниво, в съответствие 

с предложението за регламент относно включването на емисиите и поглъщанията на 

парникови газове от LULUCF в рамката в областта на климата и енергетиката за 

2030 г. (COM(2016)479. 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка v - 

алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията може да установи ясни 

насоки за държавите членки да 

докладват относно тези криви, като 

се включват определения и 

превръщане на мерни единици от 

ресурси към енергия; 

Обосновка 

Необходими са ясни насоки и изчисления във връзка с докладването относно 

биоенергията. 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка vi  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

vi)  Ако е приложимо, други 

национални криви и цели, включително 

дългосрочни или секторни (например 

дял на биогоривата от ново поколение, 

дял на енергията от възобновяеми 

източници в топлоснабдаването, 

използването на енергия от 

възобновяеми източници в сградния 

сектор, енергия от възобновяеми 

източници, произведена от градовете, 

енергийните общности и 

самостоятелните потребители). 

vi)  Други национални криви и цели, 

включително дългосрочни или секторни 

(например дял на биогоривата от ново 

поколение, дял на енергията от 

възобновяеми източници в 

топлоснабдаването, използването на 

енергия от възобновяеми източници в 

сградния сектор, енергия от 

възобновяеми източници, произведена 

от градовете, енергийните общности и 

самостоятелните потребители). 

 



 

PE604.528v03-00 32/38 AD\1137616BG.docx 

BG 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 3 – точка 3.1.1. – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) Политики и мерки за изпълнение 

на целите съгласно Регламент [ ] [ESR], 

посочени в точка 2.2.1 и политики и 

мерки за съобразяване с Регламент [ ] 

[LULUCF], с които се обхващат всички 

основни източници и сектори за 

засилване на поглъщанията, с идея за 

дългосрочната визия и цел за 

нисковъглеродна икономика с ниски 

въглеродни емисии в 50-годишна 

перспектива и постигане на баланс 

между емисии и поглъщания в 

съответствие с Парижкото 

споразумение 

i) Политики и мерки за изпълнение 

на целите съгласно Регламент [ ] [ESR], 

посочени в точка 2.2.1, и политики и 

мерки за съобразяване с Регламент [ ] 

[LULUCF] и целта за увеличаване на 

поглъщанията от поглътители, с 

които се обхващат всички основни 

източници и сектори за засилване на 

поглъщанията, в т.ч. стимули за 

изпълнение и подкрепа, включително 

чрез основано на резултатите 

заплащане, действия, свързани с 

подходи към смекчаване и адаптация 

за цялостно и устойчиво управление 

на горите, обработваемите земи, 

пасищата и влажните зони, които 

надхвърлят стандартните добри 

практики и определените стандарти, 

с които се обхващат всички основни 

източници и сектори за засилване на 

поглъщанията, с идея за дългосрочната 

визия и цел за нисковъглеродна 

икономика с ниски въглеродни емисии в 

50-годишна перспектива и постигане на 

баланс между емисии и поглъщания в 

съответствие с Парижкото 

споразумение. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 1 – раздел А – точка 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка vi – 

тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

–  други видове употреба в други 

сектори (селско стопанство и секторите 

във връзка с горското стопанство); както 

и мерки за осигуряван на устойчивостта 

–  други видове употреба в други 

сектори, включително селско 

стопанство и секторите във връзка с 

горското стопанство; както и мерки за 
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на добива и употребата на биомаса осигуряван на устойчивостта на добива 

и употребата на биомаса 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) промените в цените на 

суровините и земеползването в 

държавите-членки, настъпили във 

връзка с увеличеното ползване на 

биомасата и на други източници на 

възобновяема енергия; 

г) ако са налични, промените в 

цените на стоките и земеползването в 

държавите членки, настъпили във 

връзка с увеличеното ползване на 

биомаса и на други видове енергия от 

възобновяеми източници; 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква ж 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж)  разработването и делът на 

биогоривата, произвеждани от 

суровини, изброени в приложение IX 

към [преработен текст на Директива 

2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2016)767], в т.ч. оценка на 

ресурсите, насочена към аспекта 

устойчивост във връзка с ефекта от 

замяната на хранителни и фуражни 

суровини за производството на 

биогорива, като се отчитат надлежно 

принципите на йерархията на 

отпадъците, установени с Директива 

2008/98/ЕО, и принципът на 

комбинирано използване на биомасата 

като суровина и енергиен източник, 

вземайки под внимание регионалните и 

местните икономически и технически 

условия, поддържането на необходимия 

въглероден запас в почвата и качеството 

на почвата и екосистемите; 

ж)  разработването и делът на 

биогоривата, произвеждани от 

суровини, изброени в приложение IX 

към [преработен текст на Директива 

2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2016)767], в т.ч. оценка на 

ресурсите, насочена към аспекта 

устойчивост във връзка с ефекта от 

ползването на хранителни и фуражни 

суровини за производството на 

биогорива, като се отчитат принципите 

на йерархията на отпадъците, 

установени с Директива 2008/98/ЕО, и 

принципът на комбинирано използване 

на биомасата като суровина и енергиен 

източник, вземайки под внимание 

регионалните и местните икономически 

и технически условия, поддържането на 

въглероден запас в почвата и качеството 

на почвата и екосистемите; 
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Обосновка 

Текстът се нуждае от подобрение: хранителни и фуражни продукти в 

действителност не се заменят, а се използват за производство на биогорива. Също 

така, „надлежно“ отчитане е трудно да се оцени в случая с двата посочени тук 

принципа. 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) прогнозата за въздействието 

на съвместното производство и 

използването на биогорива от първо 

поколение върху самостоятелното 

задоволяване на нуждите и върху 

цената на протеиновите 

концентрати и другите фуражи; 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква з б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зб) прогнозата за въздействието 

на производството или на 

използването на биогорива от 

селскостопански отпадъци върху 

развитието на биологичната 

икономика на Европейския съюз; 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква м – точка 1 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) клони и вършина (доброволно 

докладване) 

i) клони и вършина 
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Изменение  61 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква м – точка 1 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) пънове (доброволно докладване) ii) пънове 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част 1 – параграф 1 – буква м – точка 1 – буква б – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) кори (доброволно докладване) i) кори 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Приложение VІІІ – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) технологичното разработване, 

наличността и устойчивостта на 

биогоривата, произвеждани от 

суровините, изброени в приложение IX 

към [преработен текст на Директива 

2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2016)767], включително оценка 

във връзка с ефекта от замяната на 

хранителни и фуражни суровини при 

производството на биогорива, като се 

отчитат надлежно принципите на 

йерархията на отпадъците, установени с 

Директива 2008/98/ЕО, и принципът на 

комбинирано използване на биомасата 

като суровина и енергиен източник, 

вземайки под внимание регионалните и 

местните икономически и технически 

условия, поддържането на необходимия 

въглероден запас в почвата и качеството 

на почвата и екосистемите; 

г)  технологичното разработване, 

наличността и устойчивостта на 

биогоривата, произвеждани от 

суровините, изброени в приложение IX 

към [преработен текст на Директива 

2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2016)767], включително оценка 

във връзка с ефекта от ползването на 

хранителни и фуражни суровини при 

производството на биогорива, като се 

отчитат принципите на йерархията на 

отпадъците, установени с Директива 

2008/98/ЕО, и принципът на 

комбинирано използване на биомасата 

като суровина и енергиен източник, 

вземайки под внимание регионалните и 

местните икономически и технически 

условия, поддържането на въглероден 

запас в почвата и качеството на почвата 

и екосистемите; 
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Обосновка 

Текстът се нуждае от подобрение: хранителни и фуражни продукти в 

действителност не се заменят, а се използват за производство на биогорива. Също 

така, „надлежно“ отчитане е трудно да се оцени в случая с двата посочени тук 

принципа. 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Приложение VІІІ – буква е 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) по отношение на трети държави 

и държави членки, които са значителен 

източник на транспортни биогорива, 

течни и други горива от биомаса, които 

са обект на потребление в рамките на 

Съюза, — информация за националните 

мерки, предприети за спазване на 

критериите за устойчивост и критериите 

за намаляване на емисиите на 

парникови газове, предвидени в член 26, 

параграфи 2—7 от [преработен текст на 

Директива 2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2006)767], по отношение на 

защитата на почвата, водата и въздуха. 

е)  по отношение на трети държави 

и държави членки, които са източник на 

суровини за транспортни биогорива, 

течни и други горива от биомаса, които 

са обект на потребление в рамките на 

Съюза, — информация за националните 

мерки, предприети за спазване на 

критериите за устойчивост и критериите 

за намаляване на емисиите на 

парникови газове, предвидени в член 26, 

параграфи 2—7 от [преработен текст на 

Директива 2009/28/ЕО, предложен с 

COM(2006)767], по отношение на 

защитата на почвата, водата и въздуха. 

Обосновка 

Целта е да се гарантира последователно и релевантно докладване от страна на 

Комисията. Понятието „значителен“ не е достатъчно ясно; Неговото значение 

може да се променя във времето и поради това то следва да бъде премахнато. 
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