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Изменение  881 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки изискват 

от мрежовите оператори и 

националните регулаторни органи да 

осигуряват дългосрочно планиране на 

мрежите и системите и да 

предприемат подходящите стъпки за 

развитието на електроенергийната 

мрежова инфраструктура за пренос и 

разпределение, на интелигентните 

мрежи, на складовите съоръжения и 

на електроенергийната система, с 

цел да се осигури готовността на 

системата за поемане на 

увеличаващото се ниво на 

производство на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници, 

както и сигурното функциониране на 

електроенергийната система, 

включително междусистемна 

свързаност между държавите членки 

и между тях и трети държави. 

Държавите членки предприемат 

подходящи стъпки и за ускоряване на 

разрешителните процедури за 

мрежова инфраструктура и за 

координиране на одобрението на 

мрежова инфраструктура с 

административните процедури и 

процедурите по планиране. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се осигури готовността на системата за поемане на увеличаващото се ниво 
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на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, 

държавите членки трябва да гарантират, че се предприемат стъпки за дългосрочно 

планиране на мрежите и системите, както и за развитие, което обхваща всички 

съществени части на енергийната система. 

 

Изменение  882 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1a. При спазване на изискванията, 

свързани с поддържането на 

надеждността и безопасността на 

електроенергийната мрежа, въз 

основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии, 

определени от компетентните 

национални органи: 

 a) държавите членки гарантират, че 

операторите на преносни системи и 

операторите на разпределителни 

системи на тяхна територия 

гарантират преноса и 

разпределението на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници на енергия; 

 б) държавите членки предоставят 

също приоритетен достъп или 

гарантиран достъп до мрежата на 

произведената от възобновяеми 

източници на енергия 

електроенергия; 

 в) държавите членки гарантират, че 

при диспечиращите 

електрогенериращи инсталации 

операторите на преносните системи 

дават приоритет на тези 

инсталации, които използват 

възобновяеми източници на енергия, 

доколкото сигурната експлоатация 

на националната електроенергийна 
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система не е застрашена и са 

изпълнени следните условия: 

 i) делът на променливи възобновяеми 

енергийни източници в крайното 

потребление на електроенергия на 

въпросната държава членка е равен на 

поне 33%; 

 ii) въпросната държава членка е на 

път да постигне националната си цел 

за 2030 г.; 

 iii) въпросната държава членка в 

пълна степен е отворила всичките си 

пазари, включително всички 

спомагателни услуги, за участието на 

възобновяеми енергийни източници и 

е установила прозрачна методология, 

свързана с правилата за ограничаване. 

 Когато въпросната държава членка 

реши да премахне въз основа на тези 

критерии приоритетното 

диспечерско управление за 

инсталации за производство на 

електроенергия от възобновяеми 

източници, които тепърва ще бъдат 

инсталирани, тя предприема 

експлоатационни мерки по 

отношение на мрежите и пазара с 

цел да се смекчи ефектът на 

промяната върху съществуващите 

инсталации за производство на 

енергия от възобновяеми източници. 

Въпросната държава членка 

обосновава, че премахването на 

приоритетното диспечерско 

управление няма да се отрази върху 

целта за намаляване до 2030 г. на 

общите емисии на парникови газове в 

Съюза с поне 40% в сравнение с 

количествата от 1990 г. 

 Във всеки случай приоритетното 

диспечерско управление се запазва за 

инсталации с максимална мощност 

от 1 MW и инсталации, 

експлоатирани от общности за 

енергия от възобновяеми източници. 
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Or. en 

Обосновка 

Приоритетният достъп и приоритетното диспечерско управление за енергия от 

възобновяеми източници следва да бъдат запазени в директивата. 

 

Изменение  883 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1б. Държавите членки изискват 

от операторите на преносни системи 

и от операторите на 

разпределителни системи да 

покриват изцяло разходите за 

технически адаптации, като 

например свързване към мрежата и 

укрепване на мрежата, по-добра 

експлоатация на мрежата и 

оповестяване на правила за 

недискриминационно прилагане на 

мрежовите кодекси, които са 

необходими за осигуряване на 

включването на нови производители, 

подаващи към свързаната мрежа 

електроенергия, произведена от 

възобновяеми източници на енергия, с 

особено внимание към производители, 

разположени в периферни или 

слабонаселени региони. Операторите 

на преносни системи и операторите 

на разпределителни системи имат 

право да поискат от националните 

органи възстановяване на разходите. 

Or. en 

Обосновка 

Доколкото исторически традиционните производители на енергия не подпомагаха 
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разходите за разширяване и укрепване на мрежите, би било несправедливо този 

разход да се налага на енергията от възобновяеми енергийни източници. 

 

Изменение  884 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1в. Държавите членки изискват 

от операторите на преносните 

системи и от операторите на 

разпределителните системи да 

гарантират, че на всеки нов 

производител на енергия от 

възобновяеми източници, който 

желае да бъде свързан със системата, 

се предоставя достъп, без да покрива 

разходите за свързване към мрежата, 

както е посочено в параграф 4, както 

и изисканата от него изчерпателна и 

необходима информация, включваща: 

 a) разумен и точен график за 

приемане и обработка на искането за 

свързване към мрежата; 

 б) разумен индикативен график за 

всяко предложено свързване към 

мрежата. 

 Държавите членки може да 

разрешат на производителите на 

електроенергия от възобновяеми 

източници на енергия, които желаят 

да бъдат свързани към мрежата, да 

обявят търг за техническото 

осъществяване на свързването. 

Or. en 

Обосновка 

С това изменение се възстановяват части от член 16 от Директива 2009/28/ЕО, 

озаглавен „Достъп до и експлоатация на мрежите“. 
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Изменение  885 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1г. Държавите членки 

гарантират, че при налагането на 

тарифите за пренос и разпределение 

не се допуска дискриминиране на 

електроенергия от възобновяеми 

източници, включително и на такава 

електроенергия от възобновяеми 

източници, която е произведена в 

периферни региони, например в 

островни или в слабонаселени 

региони. Държавите членки 

гарантират, че налагането на такси 

за пренос и разпределение не се 

извършва дискриминационно спрямо 

газ от възобновяеми източници на 

енергия. 

Or. en 

Обосновка 

С това изменение се възстановяват части от член 16 от Директива 2009/28/ЕО, 

озаглавен „Достъп до и експлоатация на мрежите“. 

 

Изменение  886 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1д. Държавите членки 

гарантират, че тарифите, наложени 

от операторите на преносните 
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системи и от операторите на 

разпределителните системи, 

съответно за пренос и разпределение 

на електроенергия от централи, 

които използват възобновяеми 

източници на енергия, са в 

съответствие с възможните 

намаления на мрежовите разходи в 

резултат на свързването на 

централата към мрежата. Такива 

намаления на мрежовите разходи 

могат да възникнат в резултат от 

прякото ползване на мрежата за 

ниско напрежение. 

Or. en 

Обосновка 

С това изменение се възстановяват части от член 16 от Директива 2009/28/ЕО, 

озаглавен „Достъп до и експлоатация на мрежите“. 

 

Изменение  887 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. При спазване на изискванията, 

свързани с поддържането на 

надеждността и безопасността на 

електроенергийната мрежа, въз 

основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии, 

определени от компетентните 

национални органи: 

 a) държавите членки гарантират, че 

операторите на преносни системи и 

операторите на разпределителни 

системи на тяхна територия 

гарантират преноса и 

разпределението на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 
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източници на енергия; 

 б) държавите членки предоставят 

също приоритетен достъп или 

гарантиран достъп до мрежата на 

произведената от възобновяеми 

източници на енергия 

електроенергия; 

 в) държавите членки гарантират, че 

при диспечиращите 

електрогенериращи инсталации 

операторите на преносните системи 

дават приоритет на тези 

инсталации, които използват 

възобновяеми източници на енергия, 

доколкото това се позволява от 

сигурната експлоатация на 

националната електроенергийна 

система и въз основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии. 

Държавите членки гарантират 

предприемането на подходящи 

експлоатационни мерки по 

отношение на мрежите и пазара с 

цел да се ограничи до минимум 

намаляването на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници. Ако се предприемат 

значителни мерки за намаляване на 

възобновяемите източници на 

енергия, с цел да се гарантират 

сигурността на националната 

електроенергийна система и 

сигурността на енергийните 

доставки, държавите членки правят 

необходимото отговорните 

оператори на системи да докладват 

на компетентния регулаторен орган 

за тези мерки и да посочат какви 

корективни мерки възнамеряват да 

вземат, за да предотвратят 

неуместното намаляване. 

Or. en 

Обосновка 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 
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11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Изменение  888 

Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки 

предприемат подходящите стъпки за 

развитие на електроенергийната 

мрежова инфраструктура за пренос и 

разпределение, на интелигентните 

мрежи, на складовите съоръжения и 

на електроенергийната система, с 

цел да се осигурят условията за 

сигурното функциониране на 

електроенергийната система при 

нейното адаптиране към по-

нататъшното развитие на 

производството на електроенергия 

от възобновяеми източници на 

енергия, включително на 

междусистемните връзки между 

отделните държави членки и между 

държавите членки и трети държави. 

 Държавите членки, които не са 

постигнали задължителната 

минимална 10-процентна цел за 

междусистемна свързаност, 

включват в своите интегрирани 
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национални планове в областта на 

климата и енергетиката пътна 

карта за постигането на целта, 

отчитайки най-ефективните 

инвестиционни проекти. Тези 

проекти се квалифицират като 

„предварителни инвестиционни 

проекти за вътрешния пазар“ и 

подлежат на специфичните 

разпоредби, посочени в (член 7 от 

Регламента относно управлението на 

Енергийния съюз/член 3 от 

Директивата относно общите 

правила на вътрешния пазар на 

електроенергия). До предприемането 

на необходимите за пускането в 

експлоатация на тези проекти 

инвестиции, ако бъде постигнато 

максималното технически и 

икономически приемливо равнище на 

възобновяеми енергийни източници, 

държавата членка може да поиска 

удължаване на срока за спазване на 

националния принос. 

 Държавите членки предприемат 

подходящи стъпки и за ускоряване на 

разрешителните процедури за 

мрежова инфраструктура и за 

координиране на одобрението на 

мрежова инфраструктура с 

административни процедури и 

процедури по планиране. 

Or. en 

 

Изменение  889 

Дан Ника, Мирослав Похе, Чаба Молнар, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки 

предприемат подходящите стъпки за 

развитие на електроенергийната 
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мрежова инфраструктура за пренос и 

разпределение, на интелигентните 

мрежи и складовите съоръжения с 

цел да се позволи сигурното 

функциониране на 

електроенергийната система, тъй 

като това включва по-нататъшното 

развитие на производството на 

електроенергия от възобновяеми 

източници на енергия. 

 Държавите членки гарантират, че 

операторите на преносни мрежи и 

операторите на разпределителни 

мрежи на тяхна територия 

гарантират преноса и 

разпределението на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници на енергия, с възможно 

минимално ограничаване или 

повторно диспечиране, както и пълна 

прозрачност по отношение на 

правилата и практиките за 

ограничаване и повторно диспечиране. 

Or. en 

 

Изменение  890 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито 

Силуага, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки 

предприемат подходящите стъпки за 

развитие на електроенергийната 

мрежова инфраструктура за пренос и 

разпределение, на интелигентните 

мрежи, на складовите съоръжения и 

на електроенергийната система, с 

цел да се осигурят условията за 

сигурното функциониране на 

електроенергийната система при 

нейното адаптиране към по-
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нататъшното развитие на 

производството на електроенергия 

от възобновяеми източници на 

енергия, включително на 

междусистемните връзки между 

отделните държави членки и между 

държавите членки и трети държави. 

Държавите членки предприемат 

подходящи стъпки и за ускоряване на 

разрешителните процедури за 

мрежова инфраструктура и за 

координиране на одобрението на 

мрежова инфраструктура с 

административните процедури и 

процедурите по планиране. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 1 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  891 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1 a. При спазване на изискванията, 

свързани с поддържането на 

надеждността и безопасността на 

електроенергийната мрежа, въз 

основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии, 

определени от компетентните 

национални органи: 

 a) държавите членки гарантират, че 

операторите на преносни системи и 

операторите на разпределителни 

системи на тяхна територия 

гарантират преноса и 

разпределението на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници на енергия; 

 б) държавите членки предоставят 
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също приоритетен достъп или 

гарантиран достъп до мрежата на 

произведената от възобновяеми 

източници на енергия 

електроенергия; 

 в) държавите членки гарантират, че 

при диспечиращите 

електрогенериращи инсталации 

операторите на преносните системи 

дават приоритет на тези 

инсталации, които използват 

възобновяеми източници на енергия, 

доколкото това се позволява от 

сигурната експлоатация на 

националната електроенергийна 

система и въз основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии. 

Държавите членки гарантират 

предприемането на подходящи 

експлоатационни мерки по 

отношение на мрежите и пазара с 

цел да се ограничи до минимум 

намаляването на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници. Ако се предприемат 

значителни мерки за намаляване на 

възобновяемите източници на 

енергия, с цел да се гарантират 

сигурността на националната 

електроенергийна система и 

сигурността на енергийните 

доставки, държавите членки правят 

необходимото отговорните 

оператори на системи да докладват 

на компетентния регулаторен орган 

за тези мерки и да посочат какви 

корективни мерки възнамеряват да 

вземат, за да предотвратят 

неуместното намаляване. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО.) 

 

Изменение  892 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 
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Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1б. Държавите членки изискват 

от операторите на преносни системи 

и от операторите на 

разпределителни системи да 

определят и направят обществено 

достояние своите стандартни 

правила по отношение на 

покриването и разпределянето на 

разходите за технически адаптации, 

като например свързване към 

мрежата или укрепване на мрежата, 

по-добра експлоатация на мрежата и 

правила за недискриминационно 

прилагане на мрежовите кодекси, 

които са необходими за включване на 

нови производители, подаващи към 

свързаната мрежа електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници на енергия. 

 Тези правила се основават на 

обективни, прозрачни и 

недискриминационни критерии, като 

по-специално следва да се отчитат 

всички разходи и приходи, отнасящи 

се до свързването на тези 

производители към мрежата, както и 

специфичните обстоятелства в 

случай на производители, 

разположени в периферни или 

слабонаселени региони. Тези правила 

може да предвиждат различни видове 

свързване. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 3 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  893 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 
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Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1в. Когато е уместно, държавите 

членки може да изискат от 

операторите на преносната система 

и от операторите на 

разпределителната система да 

поемат, изцяло или частично, 

посочените в параграф 3 разходи. 

Държавите членки преглеждат и 

вземат необходимите мерки за 

подобряване на нормативните рамки 

и правилата за покриване и 

разпределяне на разходите, посочени в 

параграф 3, до 30 юни 2011 г., и след 

това на всеки две години, за да 

осигурят присъединяването на нови 

производители, както е посочено в 

същия параграф. 

Or. en 

(Вж. член 16, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.) 

 

Изменение  894 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1г. Държавите членки изискват 

от операторите на преносните 

системи и операторите на 

разпределителните системи да 

предоставят на всеки нов 

производител на енергия от 

възобновяеми източници, който 

желае да бъде свързан към 

системата, изисканата от него 

изчерпателна и необходима 



 

PE607.899v02-00 18/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

информация, включваща: 

 a) цялостна и подробна оценка за 

разходите, необходими за 

свързването; 

 б) разумен и точен график за 

приемане и обработка на искането за 

свързване към мрежата; 

 в) разумен индикативен график за 

всяко предложено свързване към 

мрежата. 

 Държавите членки може да 

разрешат на производителите на 

електроенергия от възобновяеми 

източници на енергия, които желаят 

да бъдат свързани към мрежата, да 

обявят търг за техническото 

осъществяване на свързването. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 5 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  895 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1д (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1д. Разпределянето на разходите, 

посочено в параграф 3, се прилага 

според механизъм, основан на 

обективни, прозрачни и 

недискриминационни критерии, като 

се вземат предвид ползите, които 

първоначално или впоследствие 

присъединени производители, както и 

операторите на преносната система 

и операторите на разпределителната 

система, придобиват от свързването. 

Or. en 
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(Вж. формулировката на член 16, параграф 6 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  896 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито 

Силуага, Корнелия Ернст 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1e (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1е. Държавите членки 

гарантират, че при налагането на 

тарифите за пренос и разпределение 

не се допуска дискриминиране на 

електроенергия от възобновяеми 

източници, включително и на такава 

електроенергия от възобновяеми 

източници, която е произведена в 

периферни региони, например в 

островни или в слабонаселени 

региони. Държавите членки 

гарантират, че налагането на такси 

за пренос и разпределение не се 

извършва дискриминационно спрямо 

газ от възобновяеми източници на 

енергия. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 7 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  897 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф -1ж (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1ж. Държавите членки 

гарантират, че тарифите, наложени 

от операторите на преносните 

системи и от операторите на 

разпределителните системи, 
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съответно за пренос и разпределение 

на електроенергия от централи, 

които използват възобновяеми 

източници на енергия, са в 

съответствие с възможните 

намаления на мрежовите разходи в 

резултат на свързването на 

централата към мрежата. Такива 

намаления на мрежовите разходи 

могат да възникнат в резултат от 

прякото ползване на мрежата за 

ниско напрежение. 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 16, параграф 8 от Директива 2009/28/EО.) 

 

Изменение  898 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е приложимо, държавите 

членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващата газопроводна 

инфраструктура за улесняване на 

включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници . 

1. Когато е приложимо, държавите 

членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващите газови 

инфраструктури. 

 ЕМОПС за газ включва в 

десетгодишния план за развитие на 

мрежата разработването на прогноза 

за биометан и други газове от 

възобновяеми източници, по-специално 

водород и био синтетичен газ, 

отчитайки интегрираните 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата на 

държавите членки, националните 

схеми за подпомагане и всяка друга 

съответна национална информация. 

 В десетгодишния план за развитие на 

мрежата ще се установяват и 
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нуждите от инвестиции в мрежата, 

свързани с развитието на биометана. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е свързано с други изменения, внесени за части, които са променени от 

Комисията в нейното предложение. 

 

Изменение  899 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е приложимо, държавите 

членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващата газопроводна 

инфраструктура за улесняване на 

включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници . 

1. Когато е приложимо, държавите 

членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващата газопроводна 

инфраструктура за улесняване на 

включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници. Операторите на 

преносни системи и операторите на 

разпределителни системи са 

задължени да гарантират 

безпрепятственото функциониране 

на газопроводната инфраструктура, 

включително нейната поддръжка и 

редовно почистване. 

Or. en 

 

Изменение  900 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е приложимо, 

държавите членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващата газопроводна 

инфраструктура за улесняване на 

включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници . 

1. Държавите членки извършват 

оценка на необходимостта от 

разширяване на съществуващите 

газови инфраструктури за улесняване 

на включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  901 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ЕМОПС за газ включва в 

десетгодишния план за развитие на 

мрежата прогноза за биометан и 

други газове от възобновяеми 

източници, по-специално водород и 

био синтетичен газ, отчитайки 

интегрираните национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата на държавите членки, 

националните схеми за подпомагане и 

всяка друга съответна национална 

информация. В десетгодишния план 

за развитие на мрежата ще се 

установяват и нуждите от 

инвестиции в мрежата, свързани с 

развитието на биометана. 

Or. en 

 

Изменение  902 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато е приложимо, държавите 

членки изискват от операторите на 

преносни системи и от операторите на 

разпределителни системи на тяхната 

територия да публикуват технически 

правила в съответствие с член 6 от 

Директива 2003/55/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34 по-специално 

по отношение на правилата за 

свързване, включващи изисквания за 

качество, ароматизиране и налягане на 

газа. Държавите членки изискват също 

от операторите на преносни системи и 

от операторите на разпределителни 

системи да публикуват тарифите за 

свързване на възобновяеми източници 

на газ въз основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии. 

2. Когато е приложимо, държавите 

членки изискват от операторите на 

преносни системи и от операторите на 

разпределителни системи на тяхната 

територия да публикуват технически 

правила в съответствие с член 6 от 

Директива 2003/55/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34 по-специално 

по отношение на правилата за 

свързване, включващи изисквания за 

качество, ароматизиране и налягане на 

газа. Държавите членки изискват от 

операторите на преносни мрежи за 

газ и от компетентните органи да 

определят проценти за подаване на 

водород от поне 10%. Държавите 

членки изискват също от операторите 

на преносни системи и от операторите 

на разпределителни системи да 

публикуват тарифите за свързване на 

възобновяеми източници на газ въз 

основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии. 

__________________ __________________ 

34 Директива 2003/55/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2003 г. относно общите правила 

за вътрешния пазар на природен газ и за 

отмяна на Директива 98/30/ЕО 

(ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57). 

34 Директива 2003/55/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2003 г. относно общите правила 

за вътрешния пазар на природен газ и за 

отмяна на Директива 98/30/ЕО 

(ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57). 

Or. en 

 

Изменение  903 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки също така 
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изискват от операторите на 

преносни системи и от операторите 

на разпределителни системи да 

покриват изцяло разходите за 

технически адаптации, като 

например свързване към мрежата или 

укрепване на мрежата, по-добра 

експлоатация на мрежата и 

оповестяване на правила за 

недискриминационно прилагане на 

мрежовите кодекси, които са 

необходими за осигуряване на 

включването на нови производители, 

подаващи към свързаната мрежа газ, 

произведен от възобновяеми 

източници на енергия, с особено 

внимание към производители, 

разположени в периферни или 

слабонаселени региони. 

Or. en 

Обосновка 

С цел съгласуваност, този параграф, свързан с газа, отразява параграфа за 

електроенергията. 

 

Изменение  904 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните 

национални планове в областта на 

климата и енергетиката в 

съответствие с приложение I към 

Регламент [относно управлението на 

Енергийния съюз], отнасяща се за 

необходимостта от изграждане на нова 

инфраструктура за топлоснабдяване и 

студоснабдяване с енергия от 

3. В своите национални планове 

за действие относно енергията от 

възобновяеми източници държавите 

членки оценяват необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура 

за местни топлофикационни и 

охладителни системи от 

възобновяеми източници на енергия с 

оглед постигане на националните 

цели до 2030 г., посочени в член 3, 
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възобновяеми източници с оглед да се 

постигне целта на Съюза, посочена в 

член 3, параграф 1 от настоящата 

директива, държавите членки 

предприемат, при необходимост, стъпки 

с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

параграф 1. В зависимост от своята 

оценка, отнасяща се за необходимостта 

от изграждане на нова инфраструктура 

за топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1, 

държавите членки предприемат, при 

необходимост, стъпки с оглед 

разработване на топлоснабдителна 

инфраструктура, за да се даде 

възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

Or. en 

 

Изменение  905 

Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

устойчиви централи на база биомаса, 
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геотермални инсталации. топлина от околната среда в големи 

термопомпи, слънчеви и геотермални 

инсталации, както и излишъка на 

топлинна енергия от 

промишлеността и други източници. 

Or. en 

Обосновка 

Добавя устойчиви енергийни източници, които не са споменати в първоначалния 

текст. 

 

Изменение  906 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници и 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия с оглед да се постигне целта на 

Съюза, посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации и отпадна 

топлина или студ. 
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Or. en 

 

Изменение  907 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, 

Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации и отпадна 

топлина и студ. 

Or. en 

 

Изменение  908 

Ханс-Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 3. В зависимост от своята оценка, 



 

PE607.899v02-00 28/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации и отпадна 

топлина или студ. 

Or. en 

 

Изменение  909 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 
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топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от централи на 

база биомаса, слънчеви инсталации и 

енергия от околната среда, и отпадна 

топлина или студ. 

Or. en 

Обосновка 

Дребните производства на биомаса не трябва да се изключват от този член. Вместо 

геотермална енергия следва да бъде използван терминът „енергия от околната 

среда“, за да се отразят в достатъчна степен промените в член 2 – Определения. От 

съществено значение е да се включат отпадната топлина или студ чрез местната 

топлофикационна инфраструктура. 

 

Изменение  910 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от централи на 

база биомаса, слънчеви и геотермални 



 

PE607.899v02-00 30/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

геотермални инсталации. инсталации и отпадна топлина или 

студ. 

Or. en 

 

Изменение  911 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от големи 

централи на база биомаса, слънчеви и 

геотермални инсталации. 

3. В зависимост от своята оценка, 

включена в интегрираните национални 

планове в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

приложение I към Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз], 

отнасяща се за необходимостта от 

изграждане на нова инфраструктура за 

топлоснабдяване и студоснабдяване с 

енергия от възобновяеми източници с 

оглед да се постигне целта на Съюза, 

посочена в член 3, параграф 1 от 

настоящата директива, държавите 

членки предприемат, при необходимост, 

стъпки с оглед разработване на 

топлоснабдителна инфраструктура, за 

да се даде възможност за развитие на 

производство на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от централи на 

база биомаса, слънчеви и геотермални 

инсталации и отпадна топлина или 

студ. 

Or. en 

Обосновка 

Не е необходимо да се посочват големи инсталации за биомаса във връзка с 

централното отопление, тъй като в действителност те често са малки. 

Инфраструктурата за централно отопление следва да може да включи и отпадната 

топлина или студ с цел пълноценно използване на потенциала за декарбонизация. 
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Изменение  912 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 20a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 20а 

 Съхранение 

 1. Системи за съхранение, които 

спомагат за интегриране на 

производството на енергия от 

възобновяеми източници на пазара, 

няма да се определят като краен 

потребител. Държавите членки 

гарантират избягване на двойните 

такси за мрежите за съхраняване на 

електроенергия. 

 2. Комисията наблюдава различията в 

таксите за мрежите, приложими за 

системите за съхранение в 

държавите членки, и ако е 

необходимо, предприема 

необходимите мерки, за да гарантира 

равнопоставеност между държавите 

членки. 

Or. en 

 

Изменение  913 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 20a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 20а 

 Съхранение 

 1. Системи за съхранение, които 

спомагат за интегриране на 

производството на енергия от 

възобновяеми източници на пазара, 

няма да се определят като краен 



 

PE607.899v02-00 32/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

потребител. Държавите членки 

гарантират избягване на двойните 

такси за мрежите за съхраняване на 

електроенергия. 

 2. Комисията наблюдава различията в 

таксите за мрежите, приложими за 

системите за съхранение в 

държавите членки, и ако е 

необходимо, предприема 

необходимите мерки, за да гарантира 

равнопоставеност. 

Or. en 

 

Изменение  914 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 20a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 20а 

 Държавите членки вземат предвид 

особеностите на енергийната мрежа 

от малки инсталации, потребители 

на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и енергийни 

общности, за да се улесни достъпът 

им до мрежата. 

Or. en 

 

Изменение  915 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

Държавите членки гарантират, че 

крайните потребители имат право 
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електроенергия, индивидуално или 

посредством агрегатори: 

да станат потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Държавите членки не 

могат да дискриминират въз основа 

на това дали клиентът е собственик 

обитател, наемател или наемодател. 

 Държавите членки няма да 

възпрепятстват крайните 

потребители да станат 

потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, като, наред с другото, 

въвеждат ограничения на съвкупния 

обем или мощност или обема и 

мощността на отделна инсталация, 

тежки и непропорционални 

процедури, такси, договорни условия и 

технически правила. 

 Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, индивидуално или 

посредством агрегатори: 

Or. en 

 

Изменение  916 

Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия, индивидуално или 

посредством агрегатори: 

Държавите членки гарантират, че 

крайните потребители имат право 

да станат потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Държавите членки не 

могат да дискриминират въз основа 

на това дали клиентът е собственик 

обитател, наемател или наемодател. 

 Държавите членки няма да 

възпрепятстват крайните 

потребители да станат 

потребители на собствена 
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електроенергия от възобновяеми 

източници като, наред с другото, 

въвеждат ограничения на съвкупния 

обем или мощност или обема и 

мощността на отделна инсталация, 

тежки и непропорционални 

процедури, такси, договорни условия и 

технически правила. 

 Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, действащи сами или 

посредством агрегатори: 

Or. en 

 

Изменение  917 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия, индивидуално или 

посредством агрегатори: 

Държавите членки гарантират, че 

крайните потребители имат право 

да станат потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници както индивидуално, така 

и колективно. В тази връзка 

държавите членки гарантират, че 
потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници индивидуално: 

Or. en 

 

Изменение  918 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не отразяват 

разходите; 

 имат право да потребяват 

произведената от самите тях 

електроенергия от възобновяеми 

източници, без да бъдат облагани с 

никаква такса или данък; 

 системи за съхраняване на 

електроенергия в съчетание с 

инсталации, които произвеждат 

електроенергия за собствено 

потребление, не се облагат с никакви 

такси; следва да се избягват прякото 

данъчно облагане и двойните такси за 

мрежите за съхраняване на 

електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  919 

Вернер Ланген 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не отразяват 

разходите, при условие че разходите 
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за рефинансирането на системата за 

електрозахранване се разпределят 

равномерно между всички крайните 

потребители и няма нарушаване на 

конкуренцията; 

Or. de 

Обосновка 

Справедливото разпределяне на таксите за мрежата, данъците и налозите, 

отвореността към технологиите и конкуренцията за ефикасни и разходоефективни 

решения са от съществено значение при предотвратяването на изкривяването на 

пазара. При изготвянето на правилата трябва да се обръща внимание на това да бъде 

гарантирано недискриминационно равно третирате на активните потребители, 

така че да се предотвратят нарушения на конкуренцията. Прекомерните изисквания 

трябва винаги да се избягват. 

 

Изменение  920 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не отразяват 

разходите; те имат обаче и 

отговорност, основана на 

солидарност, която следва да 

допринесе за стабилността на 

мрежите и справедливото 

разпределяне на разходите за 

поддръжка на мрежата. 

Or. de 
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Изменение  921 

Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да 

продават, включително чрез 

споразумения за изкупуване на 

електроенергия, своите излишъци от 

електроенергия, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

произведената от самите тях 
електроенергия от възобновяеми 

източници, без тя да бъде облагана с 

никаква такса или данък; 

Or. en 

 

Изменение  922 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и без да бъдат подлагани на 

или да се възползват от такси, които 

не отразяват разходите; 

Or. en 

 

Изменение  923 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена 

Виркунен, Масимилиано Салини, Лудек Нидермайер, Пилар дел Кастильо Вера, 

Владимир Уручев 



 

PE607.899v02-00 38/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и без да бъдат подлагани на 

или да се възползват от такси, които 

не отразяват разходите; 

Or. en 

 

Изменение  924 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и без да бъдат подлагани на 

или да се възползват от такси, които 

не отразяват разходите; 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници следва да 

бъдат подлагани на отразяващи разходите такси за достъп като останалите 

потребители. Тези потребители на собствена електроенергия все още зависят от 

мрежата, тъй като техните инсталации произвеждат електроенергия само когато 
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слънцето грее или има вятър. Следователно фиксираните разходи на 

електрозахранващата система трябва да се заплащат от по-малко на брой 

потребители, което води до неколкократно по-голямо натоварване за тези, които 

биват таксувани. От съществено значение е правилното разпределение на таксите за 

достъп, данъците и налозите. 

 

Изменение  925 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

без наказателни такси или данъци, 
включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не отразяват 

разходите; 

Or. en 

 

Изменение  926 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез технологии на 

дистрибутирания регистър или 
споразумения за изкупуване на 

електроенергия, своите излишъци от 

електроенергия от възобновяеми 

източници, без да бъдат подлагани на 

дискриминационни или 



 

PE607.899v02-00 40/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

непропорционално тежки процедури и 

такси; 

Or. en 

Обосновка 

Промяната е необходима, за да се осигури съгласуваност с формулировката, 

използвана в член 15, параграф 1, буква а) от преработената Директива за 

електроенергията, и за да се поясни на потребителите на собствена електроенергия, 

че няма да бъдат подлагани на процедури или такси, които наказват или възпират 

тяхната дейност. 

 

Изменение  927 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

a) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез агрегатори или 

споразумения за изкупуване на 

електроенергия, своите излишъци от 

електроенергия от възобновяеми 

източници, без да бъдат подлагани на 

дискриминационни или 

непропорционално тежки процедури и 

такси; 

Or. en 

 

Изменение  928 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват a) имат право да потребяват 
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собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

собствена електроенергия, да 

съхраняват и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, без да бъдат 

подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не отразяват 

разходите; 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници следва да 

имат право също и да съхраняват тази електроенергия. 

 

Изменение  929 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) имат право да инсталират и 

да експлоатират системи за 

съхранение на електроенергия в 

съчетание с инсталации за 

производство на електроенергия от 

възобновяеми източници за собствено 

потребление, без да бъдат облагани с 

никаква такса, в т.ч. двойни такси за 

мрежите за съхраняване на 

електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  930 

Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) системи за съхраняване на 

електроенергия в съчетание с 

инсталации, които произвеждат 

електроенергия от възобновяеми 

източници за собствено потребление, 

не се облагат с никаква такса; следва 

да се избягват прякото данъчно 

облагане и двойните такси за 

мрежите за съхраняване на 

електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  931 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) имат право да потребяват и да 

съхраняват произведената от самите 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, без да бъдат облагани с 

никаква такса или данък, в т.ч. такси 

за мрежата; 

Or. en 

 

Изменение  932 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква aб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) не се облагат с такси, налози и 

данъци върху електроенергията, 

която подават в мрежата, или други 

финансови тежести, които 
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дискриминират по отношение на 

производството на електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  933 

Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква aб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) имат право да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия от 

възобновяеми източници, най-малко 

на пазарната цена; 

Or. en 

 

Изменение  934 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) запазват своите права на 

потребители; 

б) запазват своите права на 

потребители, поемат права и 

задължения на производители, 

определени от държавите членки; 

Or. en 

Обосновка 

Потребителят на собствена енергия следва да се разбира като потребител (следва да 

има статута на потребител), който има правото да доставя излишъци на мрежата 

и има определени права и задължения като производител. 
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Изменение  935 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) запазват своите права на 

потребители; 

б) запазват своите права на 

потребители в рамките на обхвата на 

договора за доставка на енергия; 

Or. en 

 

Изменение  936 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена 

Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) запазват своите права на 

потребители; 

б) запазват своите права на 

потребители, и; 

Or. en 

 

Изменение  937 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) може да решат да станат член 

на енергийна общност за енергия от 

възобновяеми източници и да 

участват доброволно във всеки 

отделен или колективен проект за 

енергия от възобновяеми източници, 

независимо дали притежават или 

наемат помещенията; 
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Or. en 

 

Изменение  938 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която 

подават на мрежата, ако тази 

електроенергия не надхвърля 10 MWh 

годишно за домакинства и съответно 

500 MWh годишно за юридически 

лица; както и 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  939 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена Виркунен, Пилар 

дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която 

подават на мрежата, ако тази 

електроенергия не надхвърля 10 MWh 

годишно за домакинства и съответно 

500 MWh годишно за юридически 

лица; както и 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  940 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица; както и 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица. В случай, 

че тези юридически лица са общности 

за енергия от възобновяеми 

източници или публични органи, 

включително общини или субекти 

пряко или непряко контролирани от 

общини, годишното ограничение се 

изчислява като сумата от 

индивидуалното ограничение на 

всички домакинства в общината; 

както и 

Or. en 

 

Изменение  941 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 

Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 
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на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица; както и 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица, но все 

пак правилата относно надзора и 

техническите изисквания по 

отношение на свързването с 

електроенергийната мрежа/мрежи 

продължават да се прилагат; както и 

Or. en 

 

Изменение  942 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица; както и 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица, без да се 

засягат процедурите, установени за 

надзора и одобрението на свързването 

на производството към мрежите от 

операторите на разпределителни 

системи. 

Or. en 

 

Изменение  943 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица; както и 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 500 MWh годишно; както и 

Or. en 

Обосновка 

Целта на промяната на стойността е да се разширят възможностите за 

самодоставящи технологии освен фотоволтаичните панели. 

 

Изменение  944 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 10 MWh годишно за 

домакинства и съответно 500 MWh 

годишно за юридически лица; както и 

в) не се считат за доставчици на 

енергия съгласно съюзното или 

националното законодателство във 

връзка с електроенергията от 

възобновяеми източници, която подават 

на мрежата, ако тази електроенергия не 

надхвърля 500 MWh годишно; както и 

Or. en 

 

Изменение  945 

Каролина Пунсет 

 



 

AM\1130434BG.docx 49/176 PE607.899v02-00 

 BG 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата 

произведена от тях електроенергия 

от възобновяеми източници, което 

отразява пазарната стойност на 

подадената електроенергия. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Изменение  946 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за г) получават заплащане за 
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подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената електроенергия. 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената електроенергия, 

както и стойността в дългосрочен 

план за електроенергийната мрежа, 

околната среда и обществото, в 

съответствие с анализа на разходите 

и ползите на разпределените 

енергийни ресурси съгласно член 59 от 

[преработка на Директива 

2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 

864]. Това не пречи на държавите 

членки да установяват или да 

продължават иновативни модели на 

възнаграждение, като например 

нетно измерване или виртуално 

нетно измерване. 

Or. en 

Обосновка 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Изменение  947 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената електроенергия. 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява най-малко 

пазарната стойност на подадената 

електроенергия, както и стойността 
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в дългосрочен план за 

електроенергийната мрежа, 

околната среда и обществото, в 

съответствие с анализа на разходите 

и ползите на разпределените 

енергийни ресурси съгласно член 59 от 

[преработка на Директива 

2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 

864]. Държавите членки може да 

определят по-висок праг от посочения 

в буква в). 

Or. en 

 

Изменение  948 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената електроенергия. 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената електроенергия. 

Държавите членки може да 

определят по-висок праг, отколкото 

определения в буква в), без да се 

засягат процедурите за наблюдение и 

одобряване на свързването на 

производството към мрежите от 

операторите на разпределителни 

системи. 

Or. en 

 

Изменение  949 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената 

електроенергия. 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което е равностойно най-

малко на пазарната цена. 

 Държавите членки може да 

определят по-висок праг от посочения 

в буква в). 

Or. en 

 

Изменение  950 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 

Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) получават заплащане за 

подадената към мрежата произведена от 

тях електроенергия от възобновяеми 

източници, което отразява пазарната 

стойност на подадената 

електроенергия. 

г) по отношение на подадената 

към мрежата произведена от тях 

електроенергия от възобновяеми 

източници, те следва да могат да я 

продават най-малко на пазарната 

стойност; това може да бъде 

направено и чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия. 

Or. en 

 

Изменение  951 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) поемат всички разходи, които 

генерират като подават към 
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мрежата произведена от тях 

електроенергия от възобновяеми 

източници, които, наред с другото, 

включват таксите за достъп и 

разходите за политиката. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се избегне разделението на потребителите и да се предотвратят 

несправедливите тежести върху традиционните потребители. 

 

Изменение  952 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) допринасят в общите разходи 

за развитие на мрежата по 

справедлив и съразмерен начин. 

Or. en 

 

Изменение  953 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) дава им се приоритет на 

диспечерско управление от 

операторите на преносни системи и 

от операторите на разпределителни 

системи. 

Or. en 
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Изменение  954 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена Виркунен, 

Масимилиано Салини, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да 

определят по-висок праг от посочения 

в буква в). 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  955 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да 

определят по-висок праг от посочения 

в буква в). 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  956 

Пилар дел Кастильо Вера, Франсеск Гамбус 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че 

потреблението на собствена енергия 

не намалява по неоправдан и 

непропорционален начин плащането 

на мрежови тарифи и такси в 

електроенергийната система в 
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сравнение с тези, които биха 

съответствали на сумата от 

отделните потребители. Държавите 

членки гарантират, че 

потреблението на собствена енергия 

участва в адекватна степен в 

разходите на системата. 

Or. en 

 

Изменение  957 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки може по 

недискриминационен начин да 

насърчават потреблението на 

собствена енергия, като изцяло или 

отчасти не облагат това 

потребление с данъци или такси и 

същевременно гарантират 

справедливото разпределение на 

разходите за поддържането на 

електроенергийната мрежа. 

Or. en 

 

Изменение  958 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, жилищен район, 

и намиращи се в рамките на една и съща 
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електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, промишлена, за 

споделени услуги, обектна или 

затворена, се разрешава съвместно да 

предприемат потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, и могат да се възползват 

от правата, описани в параграф 1, 

букви а) до г). В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Държавите членки може 

да определят по-широки граници за 

колективно потребление на 

собствена електроенергия, като 

например сегмент от 

разпределителната мрежа. 

Самостоятелно произведеното 

електричество, което протича по 

кабелите на общите зони на блокове и 

обекти, се счита за самостоятелно 

потребена електроенергия.  

Or. en 

 

Изменение  959 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 
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електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в) се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Всички потребители, 

действащи заедно, ще бъдат точно и 

индивидуално отчитани за 

потребената и продадена от тях 

енергия, за да се гарантира 

справедливо разпределение на 

разходите на системата и мрежата 

и на приходите от продажби на 

енергия. 

Or. en 

 

Изменение  960 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена Виркунен, 

Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за 

всеки съответен потребител на 

собствена електроенергия от 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 
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възобновяеми източници. 

Or. en 

 

Изменение  961 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за 

всеки съответен потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници (или 

произвеждащите потребители) следва да бъдат интегрирани на пазара на 

електроенергия. Следва да се избягва всякаква дискриминация (положителна или 

отрицателна). Потребителите на собствена електроенергия следва да имат право да 

продават електроенергия за пазара с цена, отразяваща пазарната стойност на 

произведената електроенергия. Те следва да имат отговорност за балансирането 

(член 4 от Регламента за електроенергията), която могат да възлагат на своя 

доставчик или агрегатор, който отговаря за балансирането. В пакета за чиста 

енергия не е дадено определение на „доставчик на енергия“, така че предложената 

терминология не е съгласувана. 
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Изменение  962 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, жилищен район 

или намиращи се в рамките на една и 

съща електроразпределителна система, 

която може да е търговска, обществена 

или за споделени услуги, обектна или 

затворена, се разрешава съвместно да 

предприемат потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

Or. en 

 

Изменение  963 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в близост до сградата, се разрешава 
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електроразпределителна система, 

която може да е търговска, за 

споделени услуги, обектна или 

затворена, се разрешава съвместно да 

предприемат потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

съвместно да предприемат потребление 

на собствена електроенергия, все едно 

че са индивидуален потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. В такъв 

случай прагът по параграф 1, буква в), 

се отнася за всеки съответен потребител 

на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

Or. en 

 

Изменение  964 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, за споделени 

услуги, обектна или затворена, се 

разрешава съвместно да предприемат 

потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

2. Държавите членки гарантират, че 

на потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, живеещи в една и съща 

многофамилна сграда, или намиращи се 

в рамките на една и съща 

електроразпределителна система, която 

може да е търговска, промишлена или 

за споделени услуги, обектна или 

затворена, се разрешава съвместно да 

предприемат потребление на собствена 

електроенергия, все едно че са 

индивидуален потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. В такъв случай прагът по 

параграф 1, буква в), се отнася за всеки 

съответен потребител на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

Or. en 
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Изменение  965 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки извършват 

оценка на съществуващите 

препятствия и потенциала за 

развиване на потреблението на 

собствена електроенергия на своята 

територия, за да се установи рамка, 

даваща възможност за насърчаване и 

улесняване на развиването на 

потребление на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Тази рамка включва: 

 а) специфични мерки, включително 

финансови стимули, за да се 

насърчава участието в 

потреблението на собствена 

електроенергия на домакинствата с 

ниски доходи, които са изложени на 

риск от енергийна бедност, 

включително онези, които са 

наематели; 

 б) инструменти за улесняване на 

достъпа до финансиране; 

 в) стимули за организаторите на 

проекти да осъществяват проекти в 

сгради за социално жилищно 

настаняване; 

 г) стимули за собствениците на 

сгради да създават възможности за 

потребление на собствена 

електроенергия за наемателите; 

 д) премахване на всички регулаторни 

пречки за потреблението на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

 е) мерки за икономическа и финансова 

подкрепа за публичните 
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администрации за ползване на 

собствена енергия, с особено внимание 

върху използването на електроенергия 

за зареждане на електрически 

превозни средства, както и с 

необходимостта за съпътстващи 

мерки за разпространение на 

информацията и резултатите сред 

обществеността. 

 Тази оценка и даващата възможност 

за осъществяване рамка трябва да 

бъдат част от националните планове 

в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

Регламент [относно управлението на 

енергийния съюз]. 

Or. es 

Обосновка 

Счита се за особено важно да се улеснят служещите за пример действия на 

администрациите и разпространението им сред гражданите. 

 

Изменение  966 

Едуар Мартен, Перванш Берес 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Държавите членки извършват 

оценка на съществуващите 

препятствия и потенциала за 

развиване на потреблението на 

собствена електроенергия на своята 

територия, за да се установи рамка, 

даваща възможност за насърчаване и 

улесняване на развиването на 

потребление на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. Тази рамка включва: 

 а) специфични мерки, включително 

финансови стимули, за да се 
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насърчава участието в 

потреблението на собствена 

електроенергия на домакинствата с 

ниски доходи, които са изложени на 

риск от енергийна бедност, 

включително онези, които са 

наематели; 

 б) инструменти за улесняване на 

достъпа до финансиране; 

 в) стимули за организаторите на 

проекти да осъществяват проекти в 

сгради за социално жилищно 

настаняване; 

 г) стимули за собствениците на 

сгради да създават възможности за 

потребление на собствена 

електроенергия за наемателите; 

 д) премахване на всички регулаторни 

пречки за потреблението на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

 е) засилена борба с измамните 

практики при продажба 

 Тази оценка и даващата възможност 

за осъществяване рамка трябва да 

бъдат част от националните планове 

в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

Регламент [относно управлението на 

енергийния съюз]. 

Or. fr 

 

Изменение  967 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки извършват 

оценка на съществуващите 

препятствия и потенциала за 
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развиване на потреблението на 

собствена електроенергия на своята 

територия, за да се установи рамка, 

даваща възможност за насърчаване и 

улесняване на развиването на 

потребление на собствена енергия от 

възобновяеми източници както за 

електроенергия, така и за отопление 

и охлаждане. Тази рамка включва: 

 a) специфични мерки, включително 

финансови стимули, за да се 

насърчава участието в 

потреблението на собствена 

електроенергия на домакинствата с 

ниски доходи, които са изложени на 

риск от енергийна бедност, 

включително онези, които са 

наематели; 

 б) инструменти за улесняване на 

достъпа до финансиране; 

 в) стимули за организаторите на 

проекти да осъществяват проекти в 

сгради за социално жилищно 

настаняване; 

 г) стимули за собствениците на 

сгради да създават възможности за 

потребление на собствена 

електроенергия за наемателите; 

 д) премахване на всички регулаторни 

пречки за потреблението на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

 Тази оценка и даващата възможност 

за осъществяване рамка трябва да 

бъдат част от националните планове 

в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

Регламент [относно управлението на 

енергийния съюз]. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се насърчават както електроенергията от възобновяеми източници, така и 
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отоплението и охлаждането. Отоплението и охлаждането в нашите сгради и 

промишлеността съставляват половината от потреблението на енергия в ЕС. 

 

Изменение  968 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Въз основа на оценка на 

съществуващите пречки и потенциал 

държавите членки приемат действия 

за насърчаване на участието в 

потреблението на собствена енергия 

от страна на наематели и 

домакинства, засегнати от бедност, 

включително разработването на 

стимули за улесняване на достъпа до 

финансиране и стимули за 

насърчаване на организаторите на 

проекти да осъществяват проекти в 

сгради за социално жилищно 

настаняване, и за собствениците на 

сгради да предоставят на своите 

наематели възможности за 

потребление на собствена енергия. 

Тази оценка следва да бъде част от 

националните планове в областта на 

енергетиката и климата съгласно 

[Регламент за управление, предложен 

с COM(2016) 759]. 

Or. en 

Обосновка 

За да се даде възможност на всички членове на обществото да участват в енергийния 

преход и да се възползват от потреблението на собствена енергия, са необходими 

специфични разпоредби, които насърчават домакинствата, засегнати от енергийна 

бедност, и домакинства, които наемат жилищата си, да участват в това 

потребление. 
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Изменение  969 

Дан Ника, Мирослав Похе, Чаба Молнар, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

гарантират, че традиционните 

потребители не са наказани от 

премахването на пречките пред 

участието на потребителите на 

собствена 

електроенергия/произвеждащите 

потребители и че местните 

енергийни общности няма да 

създават допълнителни разходи за 

крайните потребители, които 

решават да останат само 

потребители. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се предотврати несправедливата тежест за останалата част от 

клиентите. 

 

Изменение  970 

Ева Каили 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инсталацията на потребител 

на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

3. Държавите членки позволяват 

инсталациите на потребители на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници да се 

притежават или стопанисват от 

трети страни по отношение на 

монтажа, експлоатацията, включително 

измерването на електроенергията, и 

поддръжката, и предоставят на тези 
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инсталации правата, описани в 

параграф 1, букви а) до г). На 

потребителите на собствена 

електроенергия се позволява да 

сключват договор с друг доставчик, за 

да покрият остатъчното си търсене 

на електроенергия. Когато 

потребителите на собствена 

електроенергия престанат да 

обитават помещенията и новите 

обитатели не желаят да използват 

енергията, произведена от 

възобновяеми източници, 

законодателството на държавите 

членки гарантира, че инсталацията и 

свързаните с нея възможни стимули 

могат да бъдат прехвърлени на други 

клиенти.  

Or. en 

Обосновка 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Изменение  971 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инсталацията на потребител на 3. Инсталацията на потребител на 
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собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

Самостоятелно произведеното 

електричество, което протича по 

кабелите на общите зони на блокове и 

обекти, се счита за самостоятелно 

потребена електроенергия. 

Or. en 

 

Изменение  972 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инсталацията на потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

3. Инсталацията на потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката, при 

условие че свързаният с 

експлоатацията на инсталацията 

икономически риск остава за 

потребителя на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

Or. en 

 

Изменение  973 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инсталацията на потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

3. Инсталацията на потребител на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

притежава или да се стопанисва от 

трета страна със съгласието на 

потребителя на собствена 

електроенергия по отношение на 

монтажа, експлоатацията, включително 

измерването на електроенергията, и 

поддръжката. 

Or. en 

 

Изменение  974 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Инсталацията на потребител 

на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници може да се 

стопанисва от трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

3. Потребителят на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници може да реши да прехвърли 

стопанисването на своята 

инсталация на трета страна по 

отношение на монтажа, експлоатацията, 

включително измерването на 

електроенергията, и поддръжката. 

Or. en 

Обосновка 

Членът следва да гарантира, че потребителите на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници имат правото да решат да прехвърлят стопанисването на 

своята инсталация на трета страна. В противен случай членът може да се тълкува 

като позволяващ на доставчиците възможността да ограничават дейностите на 

трети страни по отношение на монтажа, експлоатацията и поддръжката, ако не се 

осъществяват от самите тях. 
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Изменение  975 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки извършват 

оценка на съществуващите пречки и 

потенциала за развиване на 

потреблението на собствена 

електроенергия на своята територия, 

за да се установи рамка, даваща 

възможност за насърчаване и 

улесняване на развиването на 

потребление на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. 

 Тази рамка включва: 

 a) специфични мерки, включително 

финансови стимули, за да се 

насърчава участието в 

потреблението на собствена 

електроенергия на домакинствата с 

ниски доходи, които са изложени на 

риск от енергийна бедност, 

включително онези, които са 

наематели; 

 б) инструменти за улесняване на 

достъпа до финансиране; стимули за 

организаторите на проекти да 

осъществяват проекти в сгради за 

социално жилищно настаняване; 

 г) стимули за собствениците на 

сгради да създават възможности за 

потребление на собствена 

електроенергия за наемателите; 

 д) премахване на всички регулаторни 

пречки за потреблението на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници. 

 Тази оценка и даващата възможност 

за осъществяване рамка трябва да 

бъдат част от националните планове 
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в областта на климата и 

енергетиката в съответствие с 

Регламент [относно управлението на 

енергийния съюз]. 

Or. en 

 

Изменение  976 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки определят 

национално определена задължителна 

цел, която да се постигне до 2030 г., за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници, произведена от 

потребители на собствена 

електроенергия. Преди определянето 

на такава цел държавите членки 

провеждат обществени консултации 

с участието, наред с другото, на 

градовете, организации на 

потребителите и гражданското 

общество. Тази цел следва да бъде 

част от националните планове в 

областта на енергетиката и 

климата съгласно [Регламент за 

управление, предложен с COM(2016) 

759]. 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници и общностите за 

енергия от възобновяеми източници са не само ключови фактори за бързо преминаване 

към устойчиво и изцяло основано на възобновяемите източници общество, но и водят 

до големи обществени и икономически ползи на местно равнище. Определянето на 

конкретни цели въз основа на националния потенциал би помогнало на държавите 

членки да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници, да 

увеличат богатството и благосъстоянието на местно, а по този начин и на 

национално равнище, да постигнат консенсус относно мерки, целящи справяне с 
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изменението на климата. 

 

Изменение  977 

Пилар дел Кастильо Вера, Франсеск Гамбус, Пилар Аюсо 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки 

гарантират, че общностите за 

енергия от възобновяеми източници 

не намаляват по неоправдан и 

непропорционален начин плащането 

на мрежови тарифи и такси в 

електроенергийната система в 

сравнение с тези, които биха 

съответствали на сумата от 

отделните потребители. Държавите 

членки гарантират, че общностите 

за енергия от възобновяеми 

източници допринасят в адекватна 

степен в разходите на системата. 

Or. en 

 

Изменение  978 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки няма да 

възпрепятстват крайните 

потребители да станат 

потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници като, наред с другото, 

въвеждат ограничения на съвкупния 

обем или мощност или обема и 

мощността на отделна инсталация, 
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тежки и непропорционални 

процедури, такси, договорни условия и 

технически правила. 

Or. en 

 

Изменение  979 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници имат право да генерират, 

потребяват, акумулират и продават 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, без да са 

предмет на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни. 

Държавите членки гарантират, че 

всички местни и регионални органи и 

крайни клиенти имат право да 

участват в общност за енергия от 

възобновяеми източници, при условие 

че за небитовите клиенти, които са 

МСП, участието им не представлява 

тяхна основна търговска или 

професионална дейност. Държавите 

членки гарантират, че общностите за 

енергия от възобновяеми източници 

имат право да генерират, потребяват, 

акумулират и продават енергия от 

възобновяеми източници, включително 

чрез споразумения за изкупуване на 

електроенергия, да доставят на 

общността и на организирани пазари 

индивидуално или чрез трета страна 

посредник, без да са предмет на 

дискриминационни или 

непропорционално тежки процедури и 

такси. 

Or. en 

 

Изменение  980 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници имат право да генерират, 

потребяват, акумулират и продават 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, без да са 

предмет на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни. 

Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници имат право да генерират, 

потребяват, акумулират и продават 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, без да са 

предмет на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни. Трябва да се 

определят подробни правила за 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като се 

отчита, че тези общности не са 

непропорционално привилегировани в 

сравнение с доставчиците на енергия. 

Or. en 

 

Изменение  981 

Вернер Ланген 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници имат право да генерират, 

потребяват, акумулират и продават 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, без да са 

предмет на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни. 

Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници имат право да генерират, 

потребяват, акумулират и продават 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, без да са 

предмет на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни, при условие че 

правата на потребителите не се 

разводняват и се избягва пряка или 

непряка дискриминация на други 

конкуренти. 

Or. de 
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Обосновка 

Създаването на специални правила за общностите за възобновяема енергия е свързано 

с риск от дискриминация на други участници на пазара, разводняване на правата на 

потребителите и поява на нови неточности. По принцип следва да се избягва 

привилегироване чрез режим на освобождаване. 

 

Изменение  982 

Пилар дел Кастильо Вера, Пилар Аюсо, Франсеск Гамбус 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници не 

намаляват по неоправдан и 

непропорционален начин плащането 

на мрежови тарифи и такси в 

електроенергийната система в 

сравнение с тези, които биха 

съответствали на сумата от 

отделните потребители. Държавите 

членки гарантират, че общностите 

за енергия от възобновяеми 

източници допринасят в адекватна 

степен в разходите на системата. 

Or. en 

 

Изменение  983 

Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е местна енергийна 

общност, както е посочено в 

[преработка на Директива 
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разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 

864], която е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници, като това сътрудничество 

може да се осъществява през 

границите на държавите членки. За 

да се ползва от правото да бъде 

третирана като общност за енергия 

от възобновяеми източници, поне 51% 

от местата в съвета на директорите 

или управителните органи на 

общността са запазени за местни 

членове, т.е. за представители на 

местни публични и частни социално-

икономически интереси или за 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия. Освен това те трябва да 

изпълняват поне четири от следните 

критерии: 

Or. en 

 

Изменение  984 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е местна енергийна 

общност, както е посочено в 

[преработка на Директива 

2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 

864], която е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници. За да се ползва от правото 

да бъде третирана като общност за 



 

AM\1130434BG.docx 77/176 PE607.899v02-00 

 BG 

енергия от възобновяеми източници, 

поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните 

органи на общността са запазени за 

местни членове, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 

общността и нейните въздействия. 

Освен това те трябва да изпълняват 
поне четири от следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  985 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е местна енергийна 

общност, както е посочено в 

[преработка на Директива 

2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 

864], която е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници. За да се ползва от правото 

да бъде третирана като общност за 

енергия от възобновяеми източници, 

поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните 

органи на общността са запазени за 

местни членове, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 
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общността и нейните въздействия. 

 Освен това те трябва да изпълняват 

поне четири от следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  986 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е асоциация, кооперация, 

събирателно дружество, организация 

с нестопанска цел или друг правен 

субект, който се контролира 

ефективно от местни акционери или 

членове, които си сътрудничат за 

генериране, разпределение, 

акумулиране или доставка на енергия от 

възобновяеми източници и съответстват 

на поне четири от следните критерии: 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. 

 

Изменение  987 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, За целите по настоящата директива, 
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общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е местно МСП или местна 

организация с идеална цел, чиито 

акционери или членове си сътрудничат 

за генериране, разпределение, 

акумулиране или доставка на енергия от 

възобновяеми източници, 

представляват в голяма степен 

местните интереси и съответстват на 

поне четири от следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  988 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП, публичен субект 

или акционерно дружество, или 

организация с идеална цел, чиито 

акционери или членове си сътрудничат 

за генериране, разпределение, 

акумулиране или доставка на енергия от 

възобновяеми източници и съответстват 

на поне четири от следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  989 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 



 

PE607.899v02-00 80/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки следва да имат свобода на избор да решават по отношение на 

насърчаването на общностите за енергия от възобновяеми източници. Няма 

обективно основание за предлагане на определение на равнище ЕС. Освен това членът 

едва ли е приложим или проверим на практика. Кой ще може да контролира, че 

посочените по-горе 4 от 5 критерия са действително изпълнени? Какво се случва, 

когато изпълнението на критериите се променя с времето, т.е. какви ще бъдат 

последиците за общностите за енергия от възобновяеми източници? 

 

Изменение  990 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на всеки един 

от следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  991 

Флавио Дзанонато 
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Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на поне 

четири от следните критерии: 

За целите по настоящата директива, 

общност за енергия от възобновяеми 

източници е МСП или организация с 

идеална цел, чиито акционери или 

членове си сътрудничат за генериране, 

разпределение, акумулиране или 

доставка на енергия от възобновяеми 

източници и съответстват на всеки един 

от следните критерии: 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се гарантира хомогенност и съгласуваност с оглед осигуряване на 

равнопоставеност в целия ЕС. 

 

Изменение  992 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, или МСП с 

дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  993 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, или МСП с 

дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

а) акционерите или членовете, 

които са няколко, са физически лица, 

местни власти, включително общини, 

или МСП с дейност в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  994 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, или МСП с 

дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

а) акционерите или членовете, 

които са няколко, са физически лица, 

местни власти, включително общини, 

или МСП с дейност в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  995 

Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди, Йо Лайнен 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, или МСП с 

дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

а) акционерите или членовете, 

които са няколко, са физически лица, 

местни власти, включително общини, 

или МСП с дейност в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

Or. en 
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Изменение  996 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, или МСП с 

дейност в областта на енергията от 

възобновяеми източници; 

а) акционерите или членовете са 

физически лица, местни власти, 

включително общини, МСП или друг 

правен субект с дейност в областта на 

енергията от възобновяеми източници; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. 

 

Изменение  997 

Тереза Грифин, Флавио Дзанонато, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) водещата цел на общността, 

определена в учредителния ѝ устав, е 

да осигурява на местната общност 

екологични, социални или 

икономически ползи, а не толкова да 

генерира печалби за своите членове; 

Or. en 

 

Изменение  998 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 



 

PE607.899v02-00 84/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поне 51 % от акционерите или 

членовете с право на глас в 

общността са физически лица; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  999 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поне 51% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица; 

б) поне 51% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица или общини; 

Or. en 

 

Изменение  1000 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поне 51% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица; 

б) поне 51% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица или публични 

органи; 

Or. en 

 

Изменение  1001 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 
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Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поне 51% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица; 

б) поне 10% от акционерите или 

членовете с право на глас в общността 

са физически лица; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. Физическите лица невинаги ще бъдат 

основните партньори. 

 

Изменение  1002 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) поне 51 % от акциите или 

правата за участие в общността са 

собственост на местни членове, т.е. 

на представители на местни 

публични и местни частни социално-

икономически интереси или 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1003 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) поне 51% от акциите или правата 

за участие в общността са собственост 

на местни членове, т.е. на 

представители на местни публични и 

местни частни социално-икономически 

интереси или граждани, имащи пряк 

интерес от дейността на общността и 

нейните въздействия; 

в) поне 51% от акциите или правата 

за участие в общността са собственост 

на местни членове, т.е. на 

представители на местни власти, 

местни публични и местни частни 

социално-икономически интереси или 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия; 

Or. en 

 

Изменение  1004 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) поне 51% от акциите или правата 

за участие в общността са собственост 

на местни членове, т.е. на 

представители на местни публични и 

местни частни социално-икономически 

интереси или граждани, имащи пряк 

интерес от дейността на общността и 

нейните въздействия; 

в) поне 51% от акциите или правата 

за участие в общността са собственост 

на местни членове, т.е. на 

представители на местни публични и 

местни частни социално-икономически 

интереси или граждани и т.н., имащи 

пряк интерес от дейността на общността 

и нейните въздействия; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. 

 

Изменение  1005 

Павел Теличка 
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Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) поне 51 % от местата в съвета 

на директорите или управителните 

органи на общността са запазени за 

местни членове, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 

общността и нейните въздействия; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1006 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) поне 51 % от местата в съвета 

на директорите или управителните 

органи на общността са запазени за 

местни членове, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 

общността и нейните въздействия; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1007 

Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните органи 

на общността са запазени за местни 

членове, т.е. за представители на местни 

публични и частни социално-

икономически интереси или за 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия; 

г) поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните органи 

на общността са запазени за местни 

членове, т.е. за представители на местни 

власти, местни публични и частни 

социално-икономически интереси или 

за граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия; 

Or. en 

 

Изменение  1008 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните органи 

на общността са запазени за местни 

членове, т.е. за представители на местни 

публични и частни социално-

икономически интереси или за 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия; 

г) поне 51% от местата в съвета на 

директорите или управителните органи 

на общността са запазени за местни 

членове, т.е. за представители на местни 

публични и частни социално-

икономически интереси, за граждани и 

т.н., имащи пряк интерес от дейността 

на общността и нейните въздействия; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. 

 

Изменение  1009 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 
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Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква гa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) участието е отворено за 

всички потенциално заинтересовани 

местни акционери, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 

общността и нейните въздействия, 

които отговарят на условията 

съгласни критериите в буква а); 

Or. en 

Обосновка 

retrewtws 

 

Изменение  1010 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници източници за 

електропроизводство, отопление, 

охлаждане и транспорт, не 

надхвърлят средно 18 MW за година 

през предходните 5 години. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1011 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 
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Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници източници за 

електропроизводство, отопление, 

охлаждане и транспорт, не надхвърлят 

средно 18 MW за година през 

предходните 5 години. 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници за електропроизводство, 

отопление, охлаждане и транспорт не 

надхвърлят средно 20 MW или 50 MWth 

за година през предходните 5 години. 

Or. en 

Обосновка 

Определението на общност за енергия от възобновяеми източници следва да бъде 

колкото е възможно по-широко, за да им се даде гъвкав инструмент за развитие на 

енергията от възобновяеми източници. В зависимост от местоположението и 

външните условия общността за енергия от възобновяеми източници може да има 

различни нужди от енергия. От особено значение е да се вземат под внимание 

въпросите, свързани с топлинната енергия. 

 

Изменение  1012 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници източници за 

електропроизводство, отопление, 

охлаждане и транспорт, не надхвърлят 

средно 18 MW за година през 

предходните 5 години. 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници за електропроизводство, 

отопление, охлаждане и транспорт не 

надхвърлят средно 40 MW за година 

през предходните 5 години. 

Or. en 

Обосновка 

Ограничението от средно 18 MW за година през предходните 5 години върху 

инсталираните от общността мощности създава рискове за ограничаване на 
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потенциала на такива „общности“, особено защото става въпрос за мощността 

едновременно за електропроизводство, отопление, охлаждане и транспорт. 

Общностите за енергия в ЕС вече притежават мощност за производство на енергия 

от възобновяеми източници от повече от18 MW. 

 

Изменение  1013 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Масимилиано Салини, 

Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници източници за 

електропроизводство, отопление, 

охлаждане и транспорт, не надхвърлят 

средно 18 MW за година през 

предходните 5 години. 

д) инсталираните от общността 

мощности за енергия от възобновяеми 

източници за електропроизводство, 

отопление, охлаждане и транспорт не 

надхвърлят средно 5 MW за година през 

предходните 5 години. 

Or. en 

 

Изменение  1014 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква дa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) участието е доброволно и 

отворено за всички потенциално 

заинтересовани местни акционери, 

т.е. за представители на местни 

публични и частни социално-

икономически интереси или за 

граждани, имащи пряк интерес от 

дейността на общността и нейните 

въздействия, които отговарят на 

условията съгласни критериите в 

буква а); 
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Or. en 

 

Изменение  1015 

Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква дa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) участието е отворено за 

всички потенциално заинтересовани 

местни акционери, т.е. за 

представители на местни публични и 

частни социално-икономически 

интереси или за граждани, имащи 

пряк интерес от дейността на 

общността и нейните въздействия, 

които отговарят на условията 

съгласни критериите в буква а); 

Or. en 

 

Изменение  1016 

Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди, Йо Лайнен 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето и 

изменението на схеми за подпомагане 

държавите членки трябва да вземат 

предвид специфичните особености на 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници. Държавите членки 

съставят и изменят схемите за 

подпомагане, за да насърчават, а не да 

дискриминират общностите за 

енергия от възобновяеми източници. 

Държавите членки следва да 

насърчават трансграничното 

сътрудничество на общностите за 
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енергия от възобновяеми източници. 

Or. en 

 

Изменение  1017 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират, че 

съществува равнопоставеност между 

всички производители на 

електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  1018 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена 

Виркунен, Масимилиано Салини, Лудек Нидермайер, Пилар дел Кастильо Вера, 

Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират 

равнопоставеност между всички 

производители на електроенергия от 
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възобновяеми енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  1019 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират 

равнопоставеност между всички 

производители на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Or. en 

Обосновка 

Схемите за подпомагане следва да гарантират равнопоставеност между 

участниците на пазара независимо от техния размер, структура на собственост или 

правна форма. Следва да се намерят други варианти за намаляване на рисковете за 

общностите за енергия от възобновяеми източници, например чрез специална форма 

на застраховане. 

 

Изменение  1020 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 
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трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират 

равнопоставеност между всички 

производители на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Or. en 

Обосновка 

Схемите за подпомагане следва да гарантират равнопоставеност между 

участниците на пазара независимо от техния размер, структура на собственост или 

правна форма. Следва да се намерят други варианти за намаляване на рисковете за 

общностите за енергия от възобновяеми източници, например чрез специална форма 

на застраховане. 

 

Изменение  1021 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират 

равнопоставеност между всички 

производители на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  1022 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето на 

схеми за подпомагане държавите членки 

трябва да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, като 

същевременно гарантират 

равнопоставеност между всички 

производители на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  1023 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето 

на схеми за подпомагане държавите 

членки трябва да вземат предвид 

специфичните особености на 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници. 

2. При съставянето на схеми за 

подпомагане държавите членки трябва 

да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

Or. en 

 

Изменение  1024 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки извършват 
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оценка на съществуващите пречки и 

потенциала за развитие на 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници на своята 

територия, за да се установи рамка, 

даваща възможност за насърчаване и 

улесняване на участието от страна 

на тези общности в производството, 

потреблението, акумулирането и 

продажбата на енергия от 

възобновяеми източници. 

 Тази рамка включва: 

 а) цели и специфични мерки за 

подпомагане на местните и 

регионалните власти да дадат 

възможност за развитие на 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници и за 

тяхното пряко участие; 

 б) специфични мерки, включително 

инвестиционна подкрепа, за да се 

насърчава участието на 

домакинствата с ниски доходи, които 

са изложени на риск от енергийна 

бедност, включително онези, които 

са наематели, в общности за енергия 

от възобновяеми източници; 

 в) инструменти за улесняване на 

достъпа до финансиране и 

информация; 

 г) регулаторна подкрепа и помощ за 

изграждане на капацитет на 

местните и регионалните власти при 

създаването на местни дружества, 

осъществяващи дейност в 

производството, потреблението, 

акумулирането и продажбата на 

енергия от възобновяеми източници; 

 д) премахване на всички регулаторни 

и административни пречки пред 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

 Тази оценка и даващата възможност 

за осъществяване рамка трябва да 

бъдат част от интегрираните 

национални планове в областта на 
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климата и енергетиката в 

съответствие с Регламент [относно 

управлението на енергийния съюз]. 

Or. en 

 

Изменение  1025 

Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки приемат 

правила за общностите за енергия от 

възобновяеми източници, които ще 

гарантират, че: 

 а) общностите за енергия не могат да 

изключват никой потребител, който 

се счита, че териториално 

принадлежи към общността за 

енергия; 

 б) общностите за енергия определят 

правила, които осигуряват еднакво и 

недискриминационно третиране на 

всички потребители, които участват 

в общността за енергия; 

 в) общностите за енергия определят 

справедливи правила за 

потребителите, които не могат да 

си плащат сметките за момента или 

за по-дълги периоди – наравно със 

защитата на потребителите, които 

са свързани индивидуално с 

разпределителната мрежа; 

 г) гарантират, че създаването на 

общности за енергия няма да доведе 

до смущения в цялостната енергийна 

система и няма да наложи по-високи 

разходи за енергия за потребителите, 

които не произвеждат сами енергия 

и/или самите те не участват в 

общности за енергия. 
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Or. en 

Обосновка 

Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че уязвимите потребители в 

общностите за енергия не са третирани несправедливо, пренебрегвани или 

принуждавани. 

 

Изменение  1026 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки определят 

национално определена задължителна 

цел за 2030 г. за дела на енергията от 

възобновяеми източници, произведена 

от общности за енергия от 

възобновяеми източници. Преди 

определянето на такава цел 

държавите членки провеждат 

обществени консултации с 

участието, наред с другото, на 

градовете, организации на 

потребителите и гражданското 

общество. Тази цел следва да бъде 

част от националните планове в 

областта на енергетиката и 

климата съгласно [Регламент за 

управление, предложен с COM(2016) 

759]. 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници и общностите за 

енергия от възобновяеми източници са не само ключови фактори за бързо преминаване 

към устойчиво и изцяло основано на възобновяемите източници общество, но и водят 

до големи обществени и икономически ползи на местно равнище. Определянето на 

конкретни цели въз основа на националния потенциал би помогнало на държавите 

членки да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници, да 

увеличат богатството и благосъстоянието на местно, а по този начин и на 
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национално равнище, да постигнат консенсус относно мерки, целящи справяне с 

изменението на климата. 

 

Изменение  1027 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Държавите членки 

гарантират, че критериите за 

общности за енергия от възобновяеми 

източници се формулират и прилагат 

по начин, който гарантира, че тези 

общности всъщност не се 

контролират от традиционни 

енергийни предприятия, включително 

частни търговски предприемачи и по-

големи енергийни дружества. По-

специално държавите членки, чрез 

своите национални регулаторни 

органи, следят за прилагането на 

критериите за общности за енергия 

от възобновяеми източници и 

тяхното третиране при 

разработването на схеми за 

подпомагане за енергия от 

възобновяеми източници, с цел 

осигуряване на прозрачност, 

недискриминация и защита на 

потребителите и избягване на 

злоупотреби или неблагоприятни 

въздействия върху конкуренцията. 

Or. en 

 

Изменение  1028 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 22 - параграф 2в (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Държавите членки 

гарантират, че за всички нови 

централи за енергия от възобновяеми 

източници и подобряваща замяна на 

съществуващи централи за енергия 

от възобновяеми източници, 

местните и регионалните власти, 

както и физическите и юридическите 

лица, имащи пряк интерес от 

централата за енергия от 

възобновяеми източници и нейните 

въздействия, имат възможност да 

участват в проекта чрез общност за 

енергия от възобновяеми източници. 

Or. en 

 

Изменение  1029 

Вернер Ланген 

 

Предложение за директива 

Член 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 
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Изменение  1030 

Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за директива 

Член 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 23 заличава се 

Увеличаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници в 

отоплителните и охладителните 

инсталации 

 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми 

източници, доставяна за отопление и 

охлаждане с поне 1 процентен пункт 

(пп) годишно, изразена като 

национален дял в крайното 

потребление на енергия и изчислена 

съгласно методиката, посочена в 

член 7. 

 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 

критерии, списък от мерки и 

съответните прилагащи стопански 

субекти, като например доставчици 

на горива, които да допринесат за 

постигане на увеличението по 

параграф 1. 

 

3. Посоченото в параграф 1 

увеличение може да бъде постигнато 

чрез прилагане на една или повече от 

следните опции: 

 

а) физическо включване на 

енергия от възобновяеми източници в 

енергията и горивата, доставяни за 

отопление и охлаждане; 

 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

 



 

AM\1130434BG.docx 103/176 PE607.899v02-00 

 BG 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия 

от възобновяеми източници или 

използване на енергия от 

възобновяеми източници за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

в) непреки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, 

попадащи в обхвата на търгуеми 

сертификати, които доказват 

спазване на задължението чрез 

подпомагане на непреки мерки, 

изпълнени от друг икономически 

оператор, като например независим 

монтажник на технология за 

възобновяеми енергийни източници 

или компания за енергийни услуги 

(ESCO), изпълняваща услуги за 

инсталиране на инсталации за 

енергия от възобновяеми източници. 

 

4. За изпълнението и 

мониторинга на мерките, упоменати 

в параграф 2, държавите членки 

могат да използват структурите, 

създадени във връзка с националните 

схеми за задължения за енергийна 

ефективност по член 7 от 

Директива 2012/27/ЕС. 

 

5. Определените съгласно 

параграф 2 стопански субекти трябва 

да осигуряват измеримост и 

проверимост на своя принос и 

ежегодно да докладват на посочения 

от държавата членка орган, със срок 

за първия доклад 30 юни 2021 г., 

относно: 

 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане; 

 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

за отопление и охлаждане; 

 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия за 
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отопление и охлаждане; както и 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

 

6. Държавите членки 

гарантират, че докладите по 

параграф 5 подлежат на 

верифициране от посочения 

компетентен орган. 

 

Or. en 

 

Изменение  1031 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, 

държавите членки изискват 

доставчиците на горива за отопление 

и охлаждане, като прилагат 

принципа „енергийната ефективност 

на първо място“ и мерки за 

енергоспестяване, да увеличават дела 

на енергията от възобновяеми 

източници, доставяна за технологии за 

отопление и охлаждане, с поне 

2 процентни пункта (пп) годишно. 

Тези 2 процентни пункта се 

изчисляват като средна стойност за 

предходните три години. Когато 

разработват политики в подкрепа на 

доставчиците на горива при 

изпълнението на техните 

задължения, държавите членки дават 

приоритет на най-добрите налични 

технологии, като например слънчева 

топлинна, геотермална, високо 

ефективни термопомпи или 

електроенергия от възобновяеми 
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енергийни източници. Те насърчават 

използването на биомаса в процеси, 

при които е трудно други технологии 

за енергия от възобновяеми 

източници да постигнат 

равностойни показатели, а именно за 

технологична топлина. 

Or. en 

 

Изменение  1032 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка следва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане. 

Or. en 

Обосновка 

Увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна за 

отопление и охлаждане, е мярка в правилната посока. Въпреки това всяка държава 

членка следва сама да взема решение по отношение на енергийния си микс (не само от 

гледна точка на технологии за енергия от възобновяеми източници, но и на начина, по 

който се разделят секторните цели – топлина, електроенергия, транспорт). 

 

Изменение  1033 

Гунар Хьокмарк, Кристофер Фелнер 
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Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка полага усилия за 

увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници, доставяна за 

отопление и охлаждане, изразена като 

национален дял в крайното потребление 

на енергия и изчислена съгласно 

методиката, посочена в член 7. 

Очакваният процент на увеличение се 

посочва от държавите членки в 

съответния им принос за 

постигането на общата цел за 2030 г. 

в съответствие с член 3 от 

настоящата директива. 

Or. en 

Обосновка 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Изменение  1034 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 1. С оглед да се улесни 
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проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка полага усилия за 

увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници, доставяна за 

отопление и охлаждане, изразена като 

национален дял в крайното потребление 

на енергия и изчислена съгласно 

методиката, посочена в член 7. 

Държавите членки посочват 

очаквания процент на увеличение 

като част от съответния им принос 

за постигането на общата цел за 

2030 г. в съответствие с член 3. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящият дял на енергията от възобновяеми източници, доставяна за отопление и 

охлаждане, се различава значително в отделните държави членки поради различни 

обстоятелства, като например различни изходни позиции и потенциал. Определянето, 

че всички държави членки полагат усилия за увеличаване с точно еднакъв процент, не 

изглежда пропорционално или разходоефективно. Подходящият процент на 

увеличение следва да се определя от всяка държава членка като част от стратегията 

за постигане на целта за 2030 г. 

 

Изменение  1035 

Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка полага усилия за 

увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници, включително 

отпадна топлинна/охладителна 

енергия, доставяни за отопление и 

охлаждане с поне 1 процентен пункт 
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крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

(пп) годишно, докато делът на 

енергията от възобновяеми 

източници, включително отпадна 

топлинна/охладителна енергия, 

достигне 100%, изразени като 

национален дял в крайното потребление 

на енергия и изчислени съгласно 

методиката, посочена в член 7. 

Or. en 

 

Изменение  1036 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна и охладителна 

енергия в сектора на отоплението и 

охлаждането, всяка държава членка 

полага усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна и 

охладителна енергия, доставяни за 

отопление и охлаждане с поне 

1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразени като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислени съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

Or. en 

 

Изменение  1037 

Ханс-Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в сектора на отоплението и 

охлаждането, всяка държава членка 

полага усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна или 

охладителна енергия, доставяни за 

отопление и охлаждане с поне 

1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразени като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислени съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

Or. en 

 

Изменение  1038 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в сектора на отоплението и 

охлаждането, всяка държава членка 

полага усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна или 

охладителна енергия, доставяни за 

отопление и охлаждане с поне 

1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразени като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислени съгласно методиката, 

посочена в член 7. 
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Or. en 

 

Изменение  1039 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в сектора на отоплението и 

охлаждането, всяка държава членка 

полага усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна или 

охладителна енергия, доставяни за 

отопление и охлаждане с поне 

2 процентни пункта (пп) годишно, 

изразени като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислени съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

Or. en 

Обосновка 

При увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането трябва да се взема под внимание коренно различното 

положение в различните държави членки по отношение на географските и 

климатичните условия и други национални особености, както и правото на 

държавите членки да решават за избора на вида възобновяеми енергийни източници и 

собствения си енергиен микс. Отпадната топлинна енергия следва да се разглежда по 

подобен начин като енергията от възобновяеми източници и да се позволи на 

държавите членки да постигнат целта си за ВЕИ за отоплението, като включват 

повече отпадна топлинна енергия в своите системи. 

 

Изменение  1040 

Барбара Капел 
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Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане 

с поне 1 процентен пункт (пп) 

годишно, изразена като национален 

дял в крайното потребление на 

енергия и изчислена съгласно 

методиката, посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка следва да прилага 

стимули за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

включително отпадна топлинна или 

охладителна енергия, като отчита 

техническата и икономическата 

осъществимост, както и мерки в 

научноизследователската и 

развойната дейност. 

Or. en 

 

Изменение  1041 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка полага усилия за 

увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници, доставяна за 

отопление и охлаждане с поне 

2 процентни пункта (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

Or. en 
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Изменение  1042 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници за термална 

употреба (топло и студено) в 

промишления сектор, всяка държава 

членка полага усилия за увеличаване на 

дела на енергията от възобновяеми 

източници, доставяна за отопление и 

охлаждане с поне 1 процентен пункт 

(пп) годишно, изразена като национален 

дял в крайното потребление на енергия 

и изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7 

Or. es 

Обосновка 

Счита се за необходимо да се подчертае използването на енергията от възобновяеми 

източници в промишления сектор, където високият потенциал на възобновяемите 

енергийни източници трябва да се конкурира с други горива със съществен принос за 

изменението на климата, като например природният газ или втечнените нефтени 

газове, в много случаи прекомерно подкрепяни, отвъд ролята на преходни горива, 

която следва да изпълняват. 

 

Изменение  1043 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Андраш 

Дюрк, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Пилар дел Кастильо Вера, 

Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 
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отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка разработва рамка за 

стимули, насочена към увеличаване на 

дела на енергията от възобновяеми 

източници, доставяна за отопление и 

охлаждане, изразена като национален 

дял в крайното потребление на енергия 

и изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

Or. en 

 

Изменение  1044 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка трябва да положи 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници, 

доставяна за отопление и охлаждане с 

поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 

изразена като национален дял в 

крайното потребление на енергия и 

изчислена съгласно методиката, 

посочена в член 7. 

1. С оглед да се улесни 

проникването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането, всяка 

държава членка полага усилия за 

увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници, доставяна за 

отопление и охлаждане, чрез 

прилагането на стимули, отчитайки 

техническата и икономическата 

осъществимост, както и различното 

равнище в държавите членки на вече 

използваните възобновяеми енергийни 

източници. 

Or. en 

Обосновка 

За разлика от електроенергията и газа, топлината не може да бъде доставяна в 

селските региони. Следователно делът на възобновяемите енергийни източници е 

силно зависим от техническия и икономическия потенциал. 
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Изменение  1045 

Фредрик Федерлей, Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Ако делът на енергията от 

възобновяеми източници, 

включително отпадна 

топлинна/охладителна енергия, 

доставяни за отопление и охлаждане, 

е под 60%, държавата членка трябва 

да увеличава този дял с поне 

1 процентен пункт (пп) годишно. 

Or. en 

 

Изменение  1046 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Когато изчисляват за целите 

на параграф 1 дела на енергията от 

възобновяеми източници, доставяна 

за отопление и охлаждане, 

държавите членки вземат под 

внимание топлината и студа, като 

използват множител 0,5. 

Or. en 

 

Изменение  1047 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Чрез дерогация от параграф 1, 

когато делът на възобновяемите 

енергийни източници в сектора на 

отоплението и охлаждането е по-

висок от 50%, държавите членки 

може да намалят на 1% това 

задължение за доставчиците на 

отопление и охлаждане. 

Or. en 

 

Изменение  1048 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 

критерии, списък от мерки и 

съответните прилагащи стопански 

субекти, като например доставчици 

на горива, които да допринесат за 

постигане на увеличението по 

параграф 1. 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 

критерии, списък от мерки, които да 

допринесат за постигане на 

увеличението. 

Or. en 

 

Изменение  1049 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 
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критерии, списък от мерки и 

съответните прилагащи стопански 

субекти, като например доставчици на 

горива, които да допринесат за 

постигане на увеличението по 

параграф 1. 

критерии, списък от мерки, като 

например доставчици на горива, които 

да допринесат за постигане на 

увеличението по параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  1050 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки могат да 

определят и да публикуват, въз основа 

на обективни и недискриминационни 

критерии, списък от мерки и 

съответните прилагащи стопански 

субекти, като например доставчици 

на горива, които да допринесат за 

постигане на увеличението по 

параграф 1. 

2. Държавите членки определят и 

публикуват, въз основа на обективни и 

недискриминационни критерии, списък 

от мерки и съответните прилагащи 

стопански субекти, които да постигнат 

увеличението по параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  1051 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Посоченото в параграф 1 

увеличение може да бъде постигнато 

чрез прилагане на една или повече от 

следните опции: 

заличава се 

а) физическо включване на 

енергия от възобновяеми източници в 

енергията и горивата, доставяни за 
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отопление и охлаждане; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия 

от възобновяеми източници или 

използване на енергия от 

възобновяеми източници за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

 

в) непреки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, 

попадащи в обхвата на търгуеми 

сертификати, които доказват 

спазване на задължението чрез 

подпомагане на непреки мерки, 

изпълнени от друг икономически 

оператор, като например независим 

монтажник на технология за 

възобновяеми енергийни източници 

или компания за енергийни услуги 

(ESCO), изпълняваща услуги за 

инсталиране на инсталации за 

енергия от възобновяеми източници. 

 

Or. en 

 

Изменение  1052 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Посоченото в параграф 1 

увеличение може да бъде постигнато 

чрез прилагане на една или повече от 

следните опции: 

заличава се 

а) физическо включване на 

енергия от възобновяеми източници в 

енергията и горивата, доставяни за 

отопление и охлаждане; 

 

б) преки мерки за смекчаване на  
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въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия 

от възобновяеми източници или 

използване на енергия от 

възобновяеми източници за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

в) непреки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, 

попадащи в обхвата на търгуеми 

сертификати, които доказват 

спазване на задължението чрез 

подпомагане на непреки мерки, 

изпълнени от друг икономически 

оператор, като например независим 

монтажник на технология за 

възобновяеми енергийни източници 

или компания за енергийни услуги 

(ESCO), изпълняваща услуги за 

инсталиране на инсталации за 

енергия от възобновяеми източници. 

 

Or. en 

Обосновка 

За разлика от електроенергията и газа, топлината не може да бъде доставяна в 

регионите между управлявани области. Следователно делът на възобновяемите 

енергийни източници е силно зависим от техническия и икономическия потенциал. 

 

Изменение  1053 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Посоченото в параграф 1 

увеличение може да бъде постигнато 

чрез прилагане на една или повече от 

следните опции: 

3. Посоченото в параграф 1 

увеличение може да бъде постигнато, 

наред с другото, чрез прилагане на една 

или повече от следните опции: 

Or. en 
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Изменение  1054 

Патриция Тоя, Симона Бонафе, Дамяно Дзофоли 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане, включително ефективни 

районни отоплителни системи, 

както са определени в/с Директива 

2012/27/ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  1055 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна и охладителна 

енергия в енергията и горивата, 

доставяни за отопление и охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1056 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в енергията и горивата, 

доставяни за отопление и охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1057 

Ханс-Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в енергията и горивата, 

доставяни за отопление и охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1058 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и отпадна 

топлинна и охладителна енергия в 

енергията и горивата, доставяни за 

отопление и охлаждане; 

Or. en 
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Изменение  1059 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и отпадна 

топлинна или охладителна енергия в 

енергията и горивата, доставяни за 

отопление и охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1060 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници в енергията 

и горивата, доставяни за отопление и 

охлаждане; 

а) физическо включване на енергия 

от възобновяеми източници и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в енергията и горивата, 

доставяни за отопление и охлаждане; 

Or. en 

Обосновка 

При увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането трябва да се взема под внимание коренно различното 

положение в различните държави членки по отношение на географските и 

климатичните условия и други национални особености, както и правото на 

държавите членки да решават за избора на вида възобновяеми енергийни източници и 

собствения си енергиен микс. Отпадната топлинна енергия следва да се разглежда по 

подобен начин като енергията от възобновяеми източници и да се позволи на 

държавите членки да постигнат целта си за ВЕИ за отоплението, като включват 

повече отпадна топлинна енергия в своите системи. 
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Изменение  1061 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници за промишлени нагревателни 

или охладителни процеси; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници и/или отпадна топлинна и 

охладителна енергия за промишлени 

нагревателни или охладителни процеси; 

Or. en 

 

Изменение  1062 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници за промишлени нагревателни 

или охладителни процеси; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници и/или отпадна топлинна 

или охладителна енергия за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

Or. en 

 



 

AM\1130434BG.docx 123/176 PE607.899v02-00 

 BG 

Изменение  1063 

Ханс-Олаф Хенкел, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници за промишлени нагревателни 

или охладителни процеси; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници, и/или отпадна топлинна 

или охладителна енергия за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

Or. en 

 

Изменение  1064 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници за промишлени нагревателни 

или охладителни процеси; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници и отпадна топлинна или 

охладителна енергия за промишлени 

нагревателни или охладителни процеси; 

Or. en 
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Изменение  1065 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници за промишлени нагревателни 

или охладителни процеси; 

б) преки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, като 

например инсталиране на 

високоефективни отоплителни и 

охладителни инсталации с енергия от 

възобновяеми източници или 

използване на енергия от възобновяеми 

източници и/или отпадна топлинна 

или охладителна енергия за 

промишлени нагревателни или 

охладителни процеси; 

Or. en 

Обосновка 

При увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането трябва да се взема под внимание коренно различното 

положение в различните държави членки по отношение на географските и 

климатичните условия и други национални особености, както и правото на 

държавите членки да решават за избора на вида възобновяеми енергийни източници и 

собствения си енергиен микс. Отпадната топлинна енергия следва да се разглежда по 

подобен начин като енергията от възобновяеми източници и да се позволи на 

държавите членки да постигнат целта си за ВЕИ за отоплението, като включват 

повече отпадна топлинна енергия в своите системи. 

 

Изменение  1066 

Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) непреки мерки за смекчаване на 

въздействието върху климата, 

попадащи в обхвата на търгуеми 

сертификати, които доказват 

заличава се 
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спазване на задължението чрез 

подпомагане на непреки мерки, 

изпълнени от друг икономически 

оператор, като например независим 

монтажник на технология за 

възобновяеми енергийни източници 

или компания за енергийни услуги 

(ESCO), изпълняваща услуги за 

инсталиране на инсталации за 

енергия от възобновяеми източници. 

Or. en 

Обосновка 

Гаранциите за произход реално нямат стойност на сегашния пазар, но съществува 

риск да бъдат използвани като вратичка за бездействие по отношение на 

преминаването към възобновяеми източници в отоплението и охлаждането. 

 

Изменение  1067 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква ва (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) схеми и инструменти за 

финансиране или за икономически или 

финансови стимули, допринасящи за 

монтирането на оборудване за 

отопление и охлаждане, използващо 

възобновяеми енергийни източници, и 

разработването на енергийни мрежи, 

предоставящи енергия от 

възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане за сградите и 

за промишлеността. 

Or. es 

Обосновка 

Следва да се вземе предвид не само финансовата, но и икономическата помощ. 
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Изменение  1068 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква вa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) други мерки на политиката с 

равностоен ефект, като например 

национални фискални мерки, 

финансови стимули, 

градоустройствено планиране или 

доброволни споразумения със сектора 

или местните власти. 

Or. en 

 

Изменение  1069 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква вa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) други мерки на политиката с 

равностоен ефект за постигане на 

увеличението по параграф 1, като 

например национални фискални мерки 

или други финансови стимули; 

Or. en 

 

Изменение  1070 

Шон Кели, Надин Морано, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Хена Виркунен, Лудек 

Нидермайер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 3 – буква вa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) други мерки на политиката с 
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равностоен ефект за постигане на 

увеличението по параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  1071 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За изпълнението и 

мониторинга на мерките, упоменати 

в параграф 2, държавите членки 

могат да използват структурите, 

създадени във връзка с националните 

схеми за задължения за енергийна 

ефективност по член 7 от 

Директива 2012/27/ЕС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1072 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За изпълнението и 

мониторинга на мерките, упоменати 

в параграф 2, държавите членки 

могат да използват структурите, 

създадени във връзка с националните 

схеми за задължения за енергийна 

ефективност по член 7 от 

Директива 2012/27/ЕС. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  1073 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За изпълнението и 

мониторинга на мерките, упоменати 

в параграф 2, държавите членки 

могат да използват структурите, 

създадени във връзка с националните 

схеми за задължения за енергийна 

ефективност по член 7 от 

Директива 2012/27/ЕС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1074 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Определените съгласно 

параграф 2 стопански субекти трябва 

да осигуряват измеримост и 

проверимост на своя принос и 

ежегодно да докладват на посочения 

от държавата членка орган, със срок 

за първия доклад 30 юни 2021 г., 

относно: 

заличава се 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане; 

 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

за отопление и охлаждане; 

 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия за 

отопление и охлаждане; както и 

 

г) видът на възобновяемите  
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енергийни източници. 

Or. en 

 

Изменение  1075 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Определените съгласно 

параграф 2 стопански субекти трябва 

да осигуряват измеримост и 

проверимост на своя принос и 

ежегодно да докладват на посочения 

от държавата членка орган, със срок 

за първия доклад 30 юни 2021 г., 

относно: 

заличава се 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане; 

 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

за отопление и охлаждане; 

 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия за 

отопление и охлаждане; както и 

 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

 

Or. en 

Обосновка 

За разлика от електроенергията и газа, топлината не може да бъде доставяна в 

регионите между управлявани области. Следователно делът на възобновяемите 

енергийни източници е силно зависим от техническия и икономическия потенциал. 

 

Изменение  1076 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане; 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане по 

вид енергия от възобновяеми 

източници; 

Or. en 

 

Изменение  1077 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане; 

а) общото количество доставена 

енергия за отопление и охлаждане по 

вид енергия от възобновяеми 

източници; 

Or. en 

 

Изменение  1078 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане; 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане по вид енергия 

от възобновяеми източници; 

Or. en 
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Изменение  1079 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане; 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане по вид енергия 

от възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  1080 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане; 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна и 

охладителна енергия за отопление и 

охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1081 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане; 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна или 
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охладителна енергия за отопление и 

охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1082 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници за 

отопление и охлаждане; 

б) общото количество доставена 

енергия от възобновяеми източници 

и/или отпадна топлинна или 

охладителна енергия за отопление и 

охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1083 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) общото количество доставена 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия за отопление и охлаждане; 

Or. en 

 

Изменение  1084 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия за 

отопление и охлаждане; както и 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия за отопление и охлаждане; 

както и 

Or. en 

 

Изменение  1085 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия за 

отопление и охлаждане; както и 

в) делът на енергията от 

възобновяеми източници в общото 

количество доставена енергия и/или 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия за отопление и охлаждане; 

както и 

Or. en 

 

Изменение  1086 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква вa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) делът на отпадната топлинна 

или охладителна енергия в общото 

количество доставена енергия за 

отопление и охлаждане; 

Or. en 
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Изменение  1087 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници и/или на 

източника на отпадна топлинна и 

охладителна енергия. 

Or. en 

 

Изменение  1088 

Павел Теличка, Ангелика Млинар 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници и/или на 

източника на отпадна топлинна или 

охладителна енергия. 

Or. en 

 

Изменение  1089 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници и отпадна 
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топлинна или охладителна енергия. 

Or. en 

 

Изменение  1090 

Мирослав Похе 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници. 

г) видът на възобновяемите 

енергийни източници и/или на 

източника на отпадна топлинна или 

охладителна енергия. 

Or. en 

Обосновка 

При увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в сектора на 

отоплението и охлаждането трябва да се взема под внимание коренно различното 

положение в различните държави членки по отношение на географските и 

климатичните условия и други национални особености, както и правото на 

държавите членки да решават за избора на вида възобновяеми енергийни източници и 

собствения си енергиен микс. Отпадната топлинна енергия следва да се разглежда по 

подобен начин като енергията от възобновяеми източници и да се позволи на 

държавите членки да постигнат целта си за ВЕИ за отоплението, като включват 

повече отпадна топлинна енергия в своите системи. 

 

Изменение  1091 

Дан Ника, Мирослав Похе, Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 5 – буква га (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) други мерки на политиката с 

равностоен ефект за постигане на 

увеличението по параграф 1. 

Or. en 
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Изменение  1092 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки 

гарантират, че докладите по 

параграф 5 подлежат на 

верифициране от посочения 

компетентен орган. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1093 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки 

гарантират, че докладите по 

параграф 5 подлежат на 

верифициране от посочения 

компетентен орган. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1094 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 6a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Държавите членки подпомагат 

разработването на действия и 
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програми за справяне с енергийната 

бедност в този сектор. Мерките за 

подпомагане в този смисъл получават 

подходящо финансиране от 

държавите членки и от фондове на 

ЕС с цел гарантиране на достъп до 

енергия като основно социално право. 

Or. en 

 

Изменение  1095 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 6б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Държавите членки 

разработват решения за отопление и 

охлаждане от възобновяеми 

източници по разходоефективен 

начин в нови обществени сгради и при 

подновяването на стари такива. Дава 

се приоритет на обществени сгради с 

уязвимо население, като например 

училища, болници, домове за 

възрастни хора и т.н. 

Or. en 

 

Изменение  1096 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки подпомагат 

обновяването на съществуващи и 

развитието на нови високоефективни 

районни отоплителни и охладителни 
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мрежи, захранвани изключително с 

горива от възобновяеми енергийни 

източници и отпадна топлинна или 

охладителна енергия, след 

положителен икономически и 

екологичен анализ на 

разходите/ползите, предприет в 

партньорство с участващите местни 

власти. 

Or. en 

 

Изменение  1097 

Шон Кели, Надин Морано, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз Гростет, Хена 

Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки полагат 

усилия за увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми 

източници и/или отпадна топлинна и 

охладителна енергия в 

съществуващите системи за 

отопление и охлаждане и когато е 

осъществимо, производството следва 

да бъде високоефективно 

комбинирано производство на 

топлина и електроенергия. 

Or. en 

 

Изменение  1098 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки 

гарантират, че доставчиците на 

заличава се 
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топлоснабдяване и студоснабдяване 

предоставят на крайните 

потребители информация за своите 

енергийни характеристики и за дела 

на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в 

съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

Обосновка 

С цел избягване на ненужно дублиране този параграф следва да бъде заличен. 

Задължението за предоставяне на информация относно горивния състав в 

централното отопление вече е обхванато от Директивата за енергийната 

ефективност. 

 

Изменение  1099 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

клиентите информация за своите 

енергийни характеристики и за дела на 

енергията от възобновяеми източници и 

отпадна топлинна или охладителна 

енергия в своите системи. Тази 

информация се предоставя ежегодно и 

в съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 
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Изменение  1100 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация се предоставя ежегодно 

или при поискване в съответствие със 

стандартите, използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1101 

Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи, например 

чрез екомаркировка. Тази информация 

е в съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 
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Изменение  1102 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир 

Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация се предоставя ежегодно в 

съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1103 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел 

Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници и/или отпадна топлинна и 

охладителна енергия в своите системи. 

Тази информация е в съответствие със 

стандартите, използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 
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Изменение  1104 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

договорните партньори информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация е в съответствие със 

стандартите, използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

Обосновка 

От доставчиците на топлоснабдяване не може да се изисква да предоставят 

информация на потребителите, с които нямат договорно споразумение. 

 

Изменение  1105 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на своите 

крайни клиенти информация за своите 

енергийни характеристики и за дела на 

енергията от възобновяеми източници в 

своите системи. Тази информация е в 

съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 
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Or. en 

 

Изменение  1106 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

крайните потребители информация за 

своите енергийни характеристики и за 

дела на енергията от възобновяеми 

източници в своите системи. Тази 

информация трябва да е в съответствие 

със стандартите, използвани в рамките 

на Директива 2010/31/EС. 

1. Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на топлоснабдяване и 

студоснабдяване предоставят на 

клиентите информация за своите 

енергийни характеристики и за дела на 

енергията от възобновяеми източници в 

своите системи. Тази информация е в 

съответствие със стандартите, 

използвани в рамките на 

Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1107 

Андраш Дюрк, Дьорд Хьолвени 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 



 

PE607.899v02-00 144/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

система като посочената в параграф 4. система като посочената в параграф 4. 

Модернизирането на неефективни 

топлоснабдителни и 

студоснабдителни системи, 

включително прехвърлянето им от 

изкопаеми горива на възобновяеми 

източници или източници на базата 

на отпадъци, следва допълнително да 

се насърчават с подходящи средства. 

Or. en 

 

Изменение  1108 

Франсоаз Гростет, Ан Сандер 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

Това отделяне от системата може 

да подлежи на обезщетяване, за да се 

покрие все още неамортизираната 

част от инвестициите, направени за 

свързването на този клиент, както и 

другите неамортизирани инвестиции 

или разходи за отделяне от 

системата. 

Or. fr 
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Изменение  1109 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност пет години след 

влизането в сила на директивата на 

клиентите на тези топлоснабдителни 

или студоснабдителни системи, които 

не са „ефективни районни отоплителни 

и охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да анулират 

договорите си с топлоснабдителния и 

студоснабдителния оператор и да се 

отделят от съответната система с цел 

самите те да осигуряват отопление или 

охлаждане от възобновяеми източници, 

или с цел да се прехвърлят към друг 

доставчик на топлина или студ, който 

има достъп до система като посочената 

в параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1110 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да прекратят 
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съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

договора си с доставчика на 

топлоснабдяване или 

студоснабдяване и след това 

евентуално да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1111 

Едвард Чесак, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ или няма да 

станат такива през следващите 

5 години съгласно техните 

инвестиционни планове по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

Or. en 

Обосновка 

От съществено значение е на собствениците на неефективни районни отоплителни и 

охладителни системи, които са започнали изпълнението на дългосрочни 
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инвестиционни планове, чиято цел е създаване на ефективна система, да се даде 

преходен период, за да направят това. Независими органи следва да имат правомощия 

да проверяват дали гореспоменатите инвестиционни планове дават възможност за 

превръщане през следващите години в ефективна районна отоплителна и охладителна 

система. 

 

Изменение  1112 

Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи да се отделят 

от съответната система с цел самите те 

да осигуряват отопление или охлаждане 

от възобновяеми източници, или с цел 

да се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

Or. en 

Обосновка 

Предвид особеностите на сектора на отоплението и охлаждането следва да се 

гарантира технологична неутралност. Поради това участниците на пазара следва да 

могат да се отделят и да се прехвърлят към различни технологии. 

 

Изменение  1113 

Патриция Тоя, Симона Бонафе, Дамяно Дзофоли 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане 

от възобновяеми източници, или с цел 

да се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп до 

система като посочената в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

използват отопление или охлаждане, 

предоставяно от възобновяеми 

източници или от ефективни 

отоплителни и охлаждащи уреди, или 

с цел да се прехвърлят към друг 

доставчик на топлина или студ, който 

има достъп до система като посочената 

в параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1114 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници, или с цел да 

се прехвърлят към друг доставчик на 

топлина или студ, който има достъп 

до система като посочената в 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от 

съответната система с цел самите те да 

осигуряват отопление или охлаждане от 

възобновяеми източници. 
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параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1115 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят 

от съответната система с цел 

самите те да осигуряват отопление или 

охлаждане от възобновяеми източници, 

или с цел да се прехвърлят към друг 

доставчик на топлина или студ, който 

има достъп до система като посочената 

в параграф 4. 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да анулират 

договорите си с топлоснабдителния 

или студоснабдителния оператор с 
цел самите те да осигуряват отопление 

или охлаждане от възобновяеми 

източници, или с цел да се прехвърлят 

към друг доставчик на топлина или 

студ, който има достъп до система като 

посочената в параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1116 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 

2. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки, даващи 

възможност на клиентите на тези 
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топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да се отделят 

от съответната система с цел 

самите те да осигуряват отопление или 

охлаждане от възобновяеми източници, 

или с цел да се прехвърлят към друг 

доставчик на топлина или студ, който 

има достъп до система като посочената 

в параграф 4. 

топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи, които не са 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/ЕС, да анулират 

договора си с топлоснабдителния и 

студоснабдителния оператор с цел 

самите те да осигуряват отопление или 

охлаждане от възобновяеми източници, 

или с цел да се прехвърлят към друг 

доставчик на топлина или студ, който 

има достъп до система като посочената 

в параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  1117 

Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата или за преминаване към 

друг доставчик, така че то да е 

валидно само за клиенти, които 

могат да докажат, че планираното 

алтернативно решение за снабдяване 

с топлинна или охладителна енергия 

води до значително по-добри 

енергийни характеристики. Оценката 

на характеристиките при 

алтернативното решение може да се 

основава на съответния сертификат 

за енергийни характеристики, 

съгласно съответната дефиниция в 

Директива 2010/31/EС. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Привеждане в съответствие с изменението на член 24, параграф 2. 

 

Изменение  1118 

Карлуш Зориню 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата или за преминаване към друг 

доставчик, така че то да е валидно 

само за клиенти, които могат да 

докажат, че планираното алтернативно 

решение за снабдяване с топлинна или 

охладителна енергия води до 

значително по-добри енергийни 

характеристики. Оценката на 

характеристиките при 

алтернативното решение може да се 

основава на съответния сертификат 

за енергийни характеристики, 

съгласно съответната дефиниция в 

Директива 2010/31/EС. 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата или преминаването към друг 

доставчик само за клиенти, които могат 

да докажат, че планираното 

алтернативно решение за снабдяване с 

топлинна или охладителна енергия води 

до значително по-добри енергийни 

характеристики или по-висок дял на 

енергията от възобновяеми 

източници. 

Or. en 

 

Изменение  1119 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата или за преминаване към друг 

доставчик, така че то да е валидно само 

за клиенти, които могат да докажат, че 

планираното алтернативно решение за 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за прекратяване на 

договора с доставчика на 

топлоснабдяване или 

студоснабдяване и след това за 
отделяне от системата или за 
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снабдяване с топлинна или охладителна 

енергия води до значително по-добри 

енергийни характеристики. Оценката на 

характеристиките при алтернативното 

решение може да се основава на 

съответния сертификат за енергийни 

характеристики, съгласно съответната 

дефиниция в Директива 2010/31/EС. 

преминаване към друг доставчик, така 

че то да е валидно само за клиенти, 

които могат да докажат, че планираното 

алтернативно решение за снабдяване с 

топлинна или охладителна енергия води 

до значително по-добри енергийни 

характеристики. Оценката на 

характеристиките при алтернативното 

решение може да се основава на 

съответния сертификат за енергийни 

характеристики, съгласно съответната 

дефиниция в Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1120 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз Гростет, Хена 

Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата или за преминаване към друг 

доставчик, така че то да е валидно само 

за клиенти, които могат да докажат, че 

планираното алтернативно решение за 

снабдяване с топлинна или охладителна 

енергия води до значително по-добри 

енергийни характеристики. Оценката на 

характеристиките при алтернативното 

решение може да се основава на 

съответния сертификат за енергийни 

характеристики, съгласно съответната 

дефиниция в Директива 2010/31/EС. 

3. Държавите членки могат да 

ограничат правото за отделяне от 

системата, така че то да е валидно само 

за клиенти, които могат да докажат, че 

планираното алтернативно решение за 

снабдяване с топлинна или охладителна 

енергия води до значително по-добри 

енергийни характеристики. Оценката на 

характеристиките при алтернативното 

решение може да се основава на 

съответния сертификат за енергийни 

характеристики, съгласно съответната 

дефиниция в Директива 2010/31/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1121 

Барбара Капел 
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Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми 

енергийни източници и за отпадна 

топлинна или охладителна енергия. 

Този недискриминационен достъп 

трябва да дава възможност за пряко 

снабдяване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната 

или студоснабдителната система. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1122 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва 

да дава възможност за пряко 

снабдяване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия, когато е 

технически осъществимо и 

ефективно от гледна точка на 

разходите както за операторите, 

така и за клиентите на 
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топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната 

или студоснабдителната система. 

топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи. 

Or. en 

 

Изменение  1123 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва да 

дава възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

достъп до топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия, въз основа на 

недискриминационни критерии, 

определени от компетентния орган в 

държавата членка. Този основан на 

недискриминационни критерии достъп 

дава възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

Or. en 

 

Изменение  1124 

Патриция Тоя, Симона Бонафе, Дамяно Дзофоли 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва 

да дава възможност за пряко 

снабдяване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната 

или студоснабдителната система. 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници или от комбинирано 

производство и за отпадна топлинна 

или охладителна енергия, в 

съответствие с определението за 

„ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи“ (член 2, 

точка (41) от Директива 2012/27/ЕС) 

[...]. 

Or. en 

 

Изменение  1125 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 
топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми 

енергийни източници и за отпадна 

топлинна или охладителна енергия. 

Този недискриминационен достъп 

трябва да дава възможност за пряко 

снабдяване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

4. Държавите членки следва да 

гарантират, че пред операторите на 
топлинна енергия и енергия за 

охлаждане не съществуват 

регулаторни пречки да купуват 

отопление и охлаждане с енергия от 

възобновяеми източници и отпадна 

топлинна или охладителна енергия от 

трети страни. Това трябва да бъде 

икономически и технически 

осъществимо за операторите на 

топлинна енергия и производителите 

на енергия от възобновяеми източници, 

както и на отпадна топлинна или 

охладителна енергия. 
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доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната 

или студоснабдителната система. 

Or. de 

Обосновка 

Районната топлоснабдителна система е затворена система, в която топлинната 

енергия се генерира съобразно нуждите. Преносът на топлинна енергия на трети 

доставчик чрез вече съществуваща мрежа често не е възможно по технически и 

икономически причини или при всички случаи представлява огромно 

предизвикателство от техническа и икономическа гледна точка. Разделянето на 

районните топлоснабдителни системи и свързаното с това широкомащабно 

регулиране би довело до високи системни разходи. 

 

Изменение  1126 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва да 

дава възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп дава 

възможност на договорна основа за 

пряко подаване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, когато е 

технически и икономически 

осъществимо. 

Or. en 
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Изменение  1127 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Хена Виркунен, Ан Сандер, Лудек Нидермайер, Пилар дел Кастильо 

Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 
топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва 

да дава възможност за пряко 

снабдяване от такива източници на 

клиенти, свързани към 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната 

или студоснабдителната система. 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за гарантиране, 

че няма регулаторни пречки 
топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи да 

закупуват топлинна или охладителна 

енергия, произведена от възобновяеми 

енергийни източници и отпадна 

топлинна или охладителна енергия, 

когато това е икономически и 

технически осъществимо за 

операторите на 

топлоснабдителната система и за 

клиентите, свързани към нея. 

Or. en 

 

Изменение  1128 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 



 

PE607.899v02-00 158/176 AM\1130434BG.docx 

BG 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва да 

дава възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия, както и за 

високоефективно комбинирано 

производство. Този 

недискриминационен достъп дава 

възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

Or. en 

 

Изменение  1129 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки въвеждат 

необходимите мерки за осигуряване на 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп трябва да 

дава възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на клиенти, свързани 

към топлоснабдителната или 

студоснабдителната система, от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

4. Държавите членки може да 

въвеждат необходимите мерки за 

осигуряване на недискриминационен 

достъп до топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

топлинна или охладителна енергия, 

произведена от възобновяеми енергийни 

източници и за отпадна топлинна или 

охладителна енергия. Този 

недискриминационен достъп дава 

възможност за пряко снабдяване от 

такива източници на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система от 

доставчици, които са различни от 

оператора на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система. 

Or. en 
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Изменение  1130 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки 

на отпадна топлина или студ, на 

топлина или студ от възобновяеми 

източници или на топлина или студ, 

генерирани чрез високоефективно 

комбинирано производство. 

Държавите членки гарантират, че в 

случай на такъв отказ операторът на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система 

предоставя съответната 

информация на компетентния орган 

по параграф 9 относно мерките, 

които биха били необходими за 

увеличаване на капацитета на 

системата. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Районната топлоснабдителна система е затворена система, в която топлинната 

енергия се генерира съобразно нуждите. Преносът на топлинна енергия на трети 

доставчик чрез вече съществуваща мрежа често не е възможно по технически и 

икономически причини или при всички случаи представлява огромно 

предизвикателство от техническа и икономическа гледна точка. Разделянето на 

районните топлоснабдителни системи и свързаното с това широкомащабно 

регулиране би довело до високи системни разходи. 

 

Изменение  1131 

Барбара Капел 
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Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки 

на отпадна топлина или студ, на 

топлина или студ от възобновяеми 

източници или на топлина или студ, 

генерирани чрез високоефективно 

комбинирано производство. 

Държавите членки гарантират, че в 

случай на такъв отказ операторът на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система 

предоставя съответната 

информация на компетентния орган 

по параграф 9 относно мерките, 

които биха били необходими за 

увеличаване на капацитета на 

системата. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1132 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз Гростет, Хена 

Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки 

на отпадна топлина или студ, на 

заличава се 
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топлина или студ от възобновяеми 

източници или на топлина или студ, 

генерирани чрез високоефективно 

комбинирано производство. 

Държавите членки гарантират, че в 

случай на такъв отказ операторът на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система 

предоставя съответната 

информация на компетентния орган 

по параграф 9 относно мерките, 

които биха били необходими за 

увеличаване на капацитета на 

системата. 

Or. en 

 

Изменение  1133 

Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на топлоснабдителна 

или студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв отказ 

операторът на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

капацитета на системата. 

5. Операторът на топлоснабдителна 

или студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които е изпълнено едно 

или повече от следните условия: 

 – системата не разполага с необходимия 

капацитет поради наличието на други 
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доставки на отпадна топлина или студ, 

на топлина или студ от възобновяеми 

източници или на топлина или студ, 

генерирани чрез високоефективно 

комбинирано производство, или няма 

друг технически достъп, необходим за 

гарантиране на безопасността на 

топлоснабдителната система; 

 – системата представлява ефективна 

отоплителна или охладителна 

система по смисъла на член 2, 

точка 41) от Директива 2012/27/ЕС и 

при условие че достъпът би причинил 

смущение от гледна точка на 

енергийната ефективност на 

системата; 

 – при условие че достъпът би довел до 

прекомерно увеличаване на цените на 

топлинната или охладителната 

енергия или до увеличение на таксите 

за топлинната или охладителната 

енергия, доставяна на крайните 

клиенти. 

 Държавите членки гарантират, че в 

случай на такъв отказ операторът на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

капацитета на системата. 

Or. en 

Обосновка 

Параграф 5 в настоящата си форма може да доведе да риск за сигурността на 

доставките на топлинна и охладителна енергия в системата за 

отопление/охлаждане, необосновано увеличение на разходите за доставка на тази 

енергия, както и риск от по-ниска ефективност на равнище система. 

 

Изменение  1134 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 
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Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на топлоснабдителна 

или студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв отказ 

операторът на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

капацитета на системата. 

5. В държавите членки с 

недискриминационен достъп до 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи за 

доставчици, различни от оператора 

на системата, операторът на 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв отказ 

операторът на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

капацитета на системата. 

Or. en 

 

Изменение  1135 

Патриция Тоя, Симона Бонафе, Дамяно Дзофоли 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

5. Независими органи, определени 

от държавите членки съгласно 

разпоредбите на параграф 9, може да 

откажат достъп на доставчици до 

съществуваща топлоснабдителна или 

студоснабдителна система в случаите, 
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поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв 

отказ операторът на 

топлоснабдителната или 

студоснабдителната система 

предоставя съответната 

информация на компетентния орган 

по параграф 9 относно мерките, 

които биха били необходими за 

увеличаване на капацитета на 

системата. 

при които системата не разполага с 

необходимия капацитет поради 

наличието на други доставки на отпадна 

топлина или студ, на топлина или студ 

от възобновяеми източници или на 

топлина или студ, генерирани чрез 

високоефективно комбинирано 

производство. 

Or. en 

 

Изменение  1136 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 

Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Операторът на топлоснабдителна 

или студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв отказ 

операторът на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

5. Операторът на топлоснабдителна 

или студоснабдителна система може да 

откаже достъп на доставчици в 

случаите, при които системата не 

разполага с необходимия капацитет 

поради наличието на други доставки на 

отпадна топлина или студ, на топлина 

или студ от възобновяеми източници 

или на топлина или студ, генерирани 

чрез високоефективно комбинирано 

производство. Държавите членки 

гарантират, че в случай на такъв отказ 

операторът на топлоснабдителната или 

студоснабдителната система предоставя 

съответната информация на 

компетентния орган по параграф 9 

относно мерките, които биха били 

необходими за увеличаване на 

капацитета на системата, включително 
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капацитета на системата. икономическите последствия от 

мерките. 

Or. en 

 

Изменение  1137 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, 

при поискване, да бъдат освободени 

от прилагането на параграф 4 за 

определен период от време. 

Компетентният орган взема решения 

по такива искания за освобождаване 

поотделно за всеки конкретен случай. 

Освобождаване се предоставя само в 

случай, че новата топлоснабдителна 

или студоснабдителна система 

представлява „ефективна районна 

отоплителна или охладителна 

система“ по смисъла на член 2, 

параграф 41 от Директива 2012/27/EС 

и ако тя ползва потенциала за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и на отпадна топлина или 

студ, определен във всеобхватната 

оценка, която е направена съгласно 

член 14 от Директива 2012/27/EС. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Районната топлоснабдителна система е затворена система, в която топлинната 

енергия се генерира съобразно нуждите. Преносът на топлинна енергия на трети 

доставчик чрез вече съществуваща мрежа често не е възможно по технически и 

икономически причини или при всички случаи представлява огромно 

предизвикателство от техническа и икономическа гледна точка. Разделянето на 

районните топлоснабдителни системи и свързаното с това широкомащабно 

регулиране би довело до високи системни разходи. 
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Изменение  1138 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, 

при поискване, да бъдат освободени 

от прилагането на параграф 4 за 

определен период от време. 

Компетентният орган взема решения 

по такива искания за освобождаване 

поотделно за всеки конкретен случай. 

Освобождаване се предоставя само в 

случай, че новата топлоснабдителна 

или студоснабдителна система 

представлява „ефективна районна 

отоплителна или охладителна 

система“ по смисъла на член 2, 

параграф 41 от Директива 2012/27/EС 

и ако тя ползва потенциала за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и на отпадна топлина или 

студ, определен във всеобхватната 

оценка, която е направена съгласно 

член 14 от Директива 2012/27/EС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1139 

Йежи Бузек, Януш Левандовски, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, 

при поискване, да бъдат освободени 

от прилагането на параграф 4 за 

определен период от време. 

Компетентният орган взема решения 

по такива искания за освобождаване 

заличава се 
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поотделно за всеки конкретен случай. 

Освобождаване се предоставя само в 

случай, че новата топлоснабдителна 

или студоснабдителна система 

представлява „ефективна районна 

отоплителна или охладителна 

система“ по смисъла на член 2, 

параграф 41 от Директива 2012/27/EС 

и ако тя ползва потенциала за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и на отпадна топлина или 

студ, определен във всеобхватната 

оценка, която е направена съгласно 

член 14 от Директива 2012/27/EС. 

Or. en 

Обосновка 

В контекста на предложеното изменение № 10 на параграф 5, което обхваща 

настоящите разпоредби на параграф 6, вече не е необходимо параграф 6 да бъде 

запазен. 

 

Изменение  1140 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз Гростет, Хена 

Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, 

при поискване, да бъдат освободени 

от прилагането на параграф 4 за 

определен период от време. 

Компетентният орган взема решения 

по такива искания за освобождаване 

поотделно за всеки конкретен случай. 

Освобождаване се предоставя само в 

случай, че новата топлоснабдителна 

или студоснабдителна система 

представлява „ефективна районна 

отоплителна или охладителна 

система“ по смисъла на член 2, 

заличава се 
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параграф 41 от Директива 2012/27/EС 

и ако тя ползва потенциала за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и на отпадна топлина или 

студ, определен във всеобхватната 

оценка, която е направена съгласно 

член 14 от Директива 2012/27/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1141 

Барбара Капел 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, 

при поискване, да бъдат освободени 

от прилагането на параграф 4 за 

определен период от време. 

Компетентният орган взема решения 

по такива искания за освобождаване 

поотделно за всеки конкретен случай. 

Освобождаване се предоставя само в 

случай, че новата топлоснабдителна 

или студоснабдителна система 

представлява „ефективна районна 

отоплителна или охладителна 

система“ по смисъла на член 2, 

параграф 41 от Директива 2012/27/EС 

и ако тя ползва потенциала за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и на отпадна топлина или 

студ, определен във всеобхватната 

оценка, която е направена съгласно 

член 14 от Директива 2012/27/EС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  1142 

Патриция Тоя, Симона Бонафе, Дамяно Дзофоли 
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Предложение за директива 

Член 24 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, при 

поискване, да бъдат освободени от 

прилагането на параграф 4 за определен 

период от време. Компетентният орган 

взема решения по такива искания за 

освобождаване поотделно за всеки 

конкретен случай. Освобождаване се 

предоставя само в случай, че новата 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система представлява 

„ефективна районна отоплителна или 

охладителна система“ по смисъла на 

член 2, параграф 41 от 

Директива 2012/27/EС и ако тя ползва 

потенциала за използване на 

възобновяеми енергийни източници и 

на отпадна топлина или студ, определен 

във всеобхватната оценка, която е 

направена съгласно член 14 от 

Директива 2012/27/EС. 

6. Новите топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи могат, при 

поискване, да бъдат освободени от 

прилагането на параграф 4 за определен 

период от време. Компетентният орган 

взема решения по такива искания за 

освобождаване поотделно за всеки 

конкретен случай. Освобождаване се 

предоставя само в случай, че новата 

топлоснабдителна или 

студоснабдителна система представлява 

„ефективна районна отоплителна или 

охладителна система“ по смисъла на 

член 2, точка 41 от 

Директива 2012/27/EС и ако тя ползва 

потенциала за използване на 

възобновяеми енергийни източници, на 

комбинирано производство или на 

отпадна топлина или студ, определен 

във всеобхватната оценка, която е 

направена съгласно член 14 от 

Директива 2012/27/EС. 

Or. en 

 

Изменение  1143 

Флавио Дзанонато 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Правото за отделяне от 

системата или за прехвърляне към 

друг доставчик може да бъде 

упражнявано от индивидуални 

клиенти, съвместни предприятия, 

образувани от клиенти или от 

страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните 

жилищни сгради такова отделяне от 

заличава се 
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системата може да бъде направено 

само на равнището на цялата сграда. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с изменението на член 24, параграф 2. 

 

Изменение  1144 

Павел Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Правото за отделяне от системата 

или за прехвърляне към друг доставчик 

може да бъде упражнявано от 

индивидуални клиенти, съвместни 

предприятия, образувани от клиенти 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

7. Правото за прекратяване на 

договора и евентуално отделяне от 

системата или за прехвърляне към друг 

доставчик може да бъде упражнявано от 

индивидуални клиенти, съвместни 

предприятия, образувани от клиенти 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

Or. en 

 

Изменение  1145 

Шон Кели, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз Гростет, Хена 

Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Правото за отделяне от системата 

или за прехвърляне към друг 

доставчик може да бъде упражнявано 

от индивидуални клиенти, съвместни 

7. Правото за отделяне от системата 

може да бъде упражнявано от 

индивидуални клиенти, съвместни 

предприятия, образувани от клиенти 
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предприятия, образувани от клиенти 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

Or. en 

 

Изменение  1146 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Правото за отделяне от системата 

или за прехвърляне към друг 

доставчик може да бъде упражнявано 

от индивидуални клиенти, съвместни 

предприятия, образувани от клиенти 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

7. Правото за отделяне от системата 

може да бъде упражнявано от 

индивидуални клиенти, съвместни 

предприятия, образувани от клиенти 

или от страни, действащи от името на 

клиенти. За многофамилните жилищни 

сгради такова отделяне от системата 

може да бъде направено само на 

равнището на цялата сграда. 

Or. en 

 

Изменение  1147 

Оле Лудвигсон, Юте Гутеланд 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Държавите членки изискват от 

операторите на електроразпределителни 

системи да оценяват поне веднъж на 

всеки две години, в сътрудничество с 

операторите на топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи в 

съответните им райони, потенциала на 

8. Държавите членки може да 

изискват от операторите на 

електроразпределителни системи да 

оценяват в сътрудничество с 

операторите на топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи в 

съответните им райони потенциала на 
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топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи да 

осигуряват балансиране и други 

системни услуги, включително 

реагиране на потреблението в 

зависимост от моментното натоварване 

(demand response) и акумулиране на 

излишъка от електроенергия, 

генерирана от възобновяеми източници, 

както и да оценяват дали използването 

на констатирания потенциал би било 

ресурсно и разходно по-ефективно в 

сравнение с алтернативни решения. 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи да 

осигуряват балансиране и други 

системни услуги, включително 

реагиране на потреблението в 

зависимост от моментното натоварване 

(demand response) и акумулиране на 

излишъка от електроенергия, 

генерирана от възобновяеми източници, 

както и да оценяват дали използването 

на констатирания потенциал би било 

ресурсно и разходно по-ефективно в 

сравнение с алтернативни решения. 

Or. en 

 

Изменение  1148 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Андраш Дюрк, Хена Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, 

Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Държавите членки изискват от 

операторите на електроразпределителни 

системи да оценяват поне веднъж на 

всеки две години, в сътрудничество с 

операторите на топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи в 

съответните им райони, потенциала на 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи да 

осигуряват балансиране и други 

системни услуги, включително 

реагиране на потреблението в 

зависимост от моментното натоварване 

(demand response) и акумулиране на 

излишъка от електроенергия, 

генерирана от възобновяеми източници, 

както и да оценяват дали използването 

на констатирания потенциал би било 

ресурсно и разходно по-ефективно в 

сравнение с алтернативни решения. 

8. Държавите членки изискват от 

операторите на електроразпределителни 

системи да оценяват в сътрудничество с 

операторите на топлоснабдителни или 

студоснабдителни системи в 

съответните им райони потенциала на 

топлоснабдителните или 

студоснабдителните системи да 

осигуряват балансиране и други 

системни услуги, включително 

реагиране на потреблението в 

зависимост от моментното натоварване 

(demand response) и акумулиране на 

излишъка от електроенергия, 

генерирана от възобновяеми източници, 

както и да оценяват дали използването 

на констатирания потенциал би било 

ресурсно и разходно по-ефективно в 

сравнение с алтернативни решения. 
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Or. en 

 

Изменение  1149 

Фредрик Федерлей, Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Каролина Пунсет, Павел 

Теличка 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Държавите членки определят 

един или повече независими органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. 

9. Държавите членки определят 

един или повече независими органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. Въз основа на 

извършената от определените органи 

работа Комисията изготвя доклад на 

всеки четири години, в който 

обобщава изпълнението на 

разпоредбата в настоящия член, и по-

специално определянето на 

недискриминационни критерии. 

Or. en 

 

Изменение  1150 

Шон Кели, Надин Морано, Кристиян Елер, Франсеск Гамбус, Петер Яр, Франсоаз 

Гростет, Хена Виркунен, Ан Сандер, Пилар дел Кастильо Вера, Владимир Уручев 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Държавите членки определят 

един или повече независими органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

9. Държавите членки определят 

един или повече компетентни органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 
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определени и се спазват. определени и се спазват. 

Or. en 

 

Изменение  1151 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Държавите членки определят 

един или повече независими органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. 

9. Държавите членки може да 

определят един или повече 

компетентни органи, които да 

гарантират, че правата на потребителите 

и правилата за опериране на 

топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. 

Or. en 

 

Изменение  1152 

Яромир Кохличек 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Държавите членки определят 

един или повече независими органи, 

които да гарантират, че правата на 

потребителите и правилата за опериране 

на топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. 

9. Държавите членки може да 

определят един или повече 

компетентни органи, които да 

гарантират, че правата на потребителите 

и правилата за опериране на 

топлоснабдителните и 

студоснабдителните системи в 

съответствие с настоящия член са ясно 

определени и се спазват. 

Or. en 
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Изменение  1153 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Държавите членки включват 

топлоснабдяване и охлаждане в 

обществените сгради, като 

подпомагат финансово развитието на 

подходящи инвестиции, за да стане 

това възможно, и като увеличават 

максимално приноса на публичните 

системи за топлоснабдяването и 

студоснабдяването. Държавите 

членки разработват в пълноценно 

сътрудничество със 

заинтересованите страни стратегия 

за установяване на нуждите и 

приоритетите в тази област. 

Or. en 

 

Изменение  1154 

Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, 

Шабиер Бенито Силуага 

 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 9б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9б. Държавите членки 

гарантират, че местните и 

регионалните власти при 

разработването на 

градоустройствени стратегии и 

планове включват в подхода си 

решения за устойчиво 

топлоснабдяване и охлаждане. 

Действията по отношение, наред с 

другото, на планирането на 

дървесната растителност в 

градовете или управлението на 
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битовите отпадъци, трябва да 

вземат под внимание възможностите 

за устойчиво топлоснабдяване и 

охлаждане. Тези планове и стратегии 

се разработват в пълноценно 

сътрудничество със 

заинтересованите страни. 

Or. en 

 


