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КРАТКА ОБОСНОВКА

The proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 
constitutes a proposal for an important piece of legislation. 

The Directive should ensure the maximum use of flexible market-based mechanisms in order 
to reach the ambitious targets for the share of renewable energy sources (RES) in the total 
energy consumption. 

The factors having impact on the energy sector - demand, supply, scarcity of resources and 
their rational, efficient management, the effects on the environment and climate stresses, to 
name but a few, drive the need for alternative modes of energy generation and their 
integration into power supply systems. Renewable technologies provide benefits to tackling 
the insufficiency of indigenous fossil fuels and to contributing to steady economic 
development in a long-term perspective. Efforts to harmonise and align energy policies on the 
EU level proves complex and requires a critical mass of support and investment. Stakeholders 
argue for clear, consistent and harmonised common policies directed to tackling the 
inefficiencies stemming from some national standards, regulations and practices.

A driver of the development of the renewable energy market is the creation of specific 
financial supporting instruments. The idea of a European market of Guarantees of Origin 
(GO) provides a support mechanism which is to complement the national support schemes, 
while ensuring the preservation of commitments within the national support framework, 
focusing of national authorities on specific local RES applications, developing RES while 
minimizing the impact on their national budget and, at European level, developing RES at 
least cost, thanks to efficient market operation. 

The proposed directive should ensure the proper functioning of this support mechanism.
Therefore, the proposal is amended in order to enable some necessary conditions for the 
emergence of a well functioning GO-market, a review of which should be undertaken in due 
future.  

The GO-system might cover all renewable sources. Different types of GO (for electricity form 
renewable energy sources (RES-E), renewable heating and cooling (RES-H) and renewable 
energy sources for transportation (RES-T) should be interchangeable and traded on the 
market. GO should, as far as possible, be the instrument for measuring the RES-share of the 
different Member States, a Member State overall target between sectors (electricity, heating & 
cooling, transportation) and possible split of obligations between the same sectors - for 
instance, the transport sector could finance the development of RES-E, via the purchase of 
GO from the electricity sector to meet its obligations.

The ambitious European RES-target can also be achieved if the Directive properly tackles 
main obstacles to the development of renewables and their integration into power supply 
systems taking into due account the physical network capacities. Security of supply, an 
important factor for the entire energy chain, and the complex interactions within the 
boundaries of the transmission system should direct efforts to maintaining an infeed of 
renewable energy sources by sophisticated allocation mechanisms for conventional 
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generation. 

The assumption that energy generation from RES-E is more costly than non-RES-E power 
generation should be taken into consideration so that additional direct cost to generating 
electricity be distinguished from additional indirect costs related to the construction of the 
necessary transmission and distribution grid infrastructure. 

At national level, RES-E development requires additional local investments for grid 
connections and grid extensions and reinforcements. 

The lengthy timescales for planning, licensing, and constructing new energy infrastructure
should be tackled and considered in a direction of simplification and shortening, when 
possible. At European level, investments in necessary cross-border transport network 
infrastructure should be encouraged. 

For the RES-E potential being available in areas different from consumption areas, the new 
network infrastructure is needed to evacuate large energy flows from RES-E production 
locations to consumption locations.

Furthermore, as mentioned above, RES-development entails direct costs as well as indirect 
costs (e.g. power grid reinforcements, etc). A well-functioning European GO-market shall 
contribute to a large extent to minimize the additional direct costs. On the other hand, the 
additional indirect costs require specific encouraging provisions that are difficult to be 
addressed by a GO-market. 
In accordance with the solidarity principle, more use of the Cohesion Fund, European 
Regional Development Fund, or the creation of an EU RES Fund should be envisaged.

Alternative energy sources are not a silver bullet and alone shall not be enough to resolve 
supply-demand equation. However, their development shall contribute to sustainability and 
quality of life. Consistent energy policy shall pay dividends in the long run and synergy of 
policies is in the fundament. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По-специално, увеличението на (2) По-специално, увеличението на 
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използването на биогорива за 
транспортни цели е един от най-
ефективните инструменти, чрез 
които Общността може да намали 
своята зависимост от внос на нефт —
област, в която проблемът със 
сигурността на доставките е особено 
остър, както и да окаже влияние на 
пазара на горивата за транспортни цели.

използването на устойчиви биогорива и 
биогорива от второ поколение за 
транспортни цели е един от 
инструментите, чрез които 
Общността може да намали своята 
зависимост от внос на нефт — област, в 
която проблемът със сигурността на 
доставките е особено остър, както и да 
окаже влияние на пазара на горивата за 
транспортни цели.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Изходните позиции на държавите-
членки, техните потенциали за 
възобновяема енергия, както и 
структурата на енергийните им баланси, 
се различават. Ето защо, необходимо е 
да се преобразува общата цел за 20 % 
дял в индивидуални цели за всяка 
държава-членка, с надлежна грижа за 
справедливо и адекватно разпределение, 
като бъдат отчетени различните 
национални изходни позиции и налични 
потенциали, включително настоящите 
нива на възобновяемата енергия в 
съответните енергийни баланси. 
Уместно е това да бъде направено, като 
се разпредели между държавите-членки 
изискваното общо увеличение на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници въз основа на 
еднакво увеличение на дела на всяка 
държава-членка, коригирано 
пропорционално на техния брутен 
вътрешен продукт (weighted by their 
Gross Domestic Product), модулирано да 
отрази националните изходни точки и 
при отчитане въз основа на крайното 
енергопотребление.

(9) Изходните позиции на държавите-
членки, техните потенциали за 
възобновяема енергия, както и 
структурата на енергийните им баланси, 
се различават. Ето защо, необходимо е 
да се преобразува общата цел за 20 % 
дял в индивидуални цели за всяка 
държава-членка, с надлежна грижа за 
справедливо и адекватно разпределение, 
като бъдат отчетени различните 
национални изходни позиции и налични 
потенциали, включително настоящите 
нива на възобновяемата енергия и
енергийния микс. Уместно е това да бъде 
направено, като се разпредели между 
държавите-членки изискваното общо 
увеличение на използването на енергия 
от възобновяеми източници въз основа 
на еднакво увеличение на дела на всяка 
държава-членка, коригирано 
пропорционално на техния брутен 
вътрешен продукт (weighted by their 
Gross Domestic Product), модулирано да 
отрази националните изходни точки и 
при отчитане въз основа на крайното 
енергопотребление, като се вземат под 
внимание положените до момента 
от държавите-членки усилия за 
използване на енергия от 
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възобновяеми източници.

Обосновка

It needs to be ensured that the Member States’ past commitment is taken into account.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Разходите за присъединяването към 
мрежата на нови производители на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници следва да бъдат 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни, като следва 
надлежно да се отчете ползата за 
мрежата от наличието на 
присъединените производители.

(30) Разходите за присъединяването към 
мрежата на нови производители на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници следва да бъдат 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни, като следва 
надлежно да се отчете ползата за 
мрежата от наличието на 
присъединените производители. 
Разходите следва да се поемат от 
производителя, подал заявление за 
присъединяване към мрежата.

Обосновка

The principles of transparency, objectivity and non-discrimination as well as economic logic 
are essential for the efficient functioning of the European electricity market. Connections to 
the grid ("last mile") are solely of benefit to the respective generators which is not faced by 
other grid customers. Furthermore, costs of connecting new producers mainly depend on the 
locations of generation sites which are determined by generators. 

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) При определени обстоятелства е 
невъзможно да бъдат осигурени изцяло 
преносът и разпределението на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, без 

(31) При определени обстоятелства е 
невъзможно да бъдат осигурени изцяло 
преносът и разпределението на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, без 
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да се наруши надеждността и 
сигурността на системата. При такива 
обстоятелства, би могло да е уместно 
предоставянето на финансови 
компенсации на съответните 
производители.

да се наруши надеждността и 
сигурността на системата. При такива 
обстоятелства би могло да е уместно 
съкращаването на доставките, без да 
се предоставят финансови 
компенсации.

Обосновка

The transmission and distribution of renewably energy is constrained by the physical network 
capacities. Therefore, under certain circumstances such generation has to be scaled down in 
order to meet the physical limitations of the network. The constraint is a consequence of 
Kirchhoff’s laws. Reductions of the generation of renewable energy producers should go to 
their own expenses. The same also happens to conventional plants. Any compensation 
payments are inappropriate.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Свързването на 
електроенергийните мрежи на 
отделните страни облекчава 
интегрирането на електроенергията 
от възобновяеми източници. Освен че 
изглажда промените в 
електрическите характеристики, 
свързването на отделните 
национални мрежи може да намали 
балансовите разходи, да насърчи 
реална конкуренция, водеща до по-
ниски цени и да подпомогне 
развитието на мрежите. Също така, 
при споделено и оптимално ползване 
на наличната възможност за 
преносима мощност, може да се 
избегне излишно изграждане на нови 
съоръжения.

заличава се

Обосновка

The concept is wrong. Variability has to be handled within a control block, the structure of 
blocks being part of an interconnected power system. Balance power has to be provided 
predominantly on a local basis. If it is travelling on long distances, free capacity has to be 
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reserved, because the emergency of balancing is not predictable. Grid development is based, 
inter alia, on investment incentives. Due to an obligation for operators to transport 
renewables they have to strengthen the grid for the peak amount of this infeed. It is this 
development that should be well estimated. 

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство. 
Прилагането на такива критерии по 
отношение на вноса от трети страни е 
административно и технически 
неосъществимо.

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство и да 
не застрашават производството на 
храни. Прилагането на такива критерии 
по отношение на вноса от трети страни 
е административно и технически 
неосъществимо.

Обосновка

The production of biofuels and bioliquids should be carefully approached in the context of 
increasing food prices and global challenges.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Критериите за екологично 
устойчиво развитие ще бъдат 
резултатни само ако доведат до 
промяна в поведението на 
участниците на пазара. А 
участниците на пазара ще променят 
поведението си само ако 
отговарящите на критериите 
биогорива и други течни горива от 
биомаса получават ценова премия в 

заличава се
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сравнение с неотговарящите на 
критериите горива. Съгласно метода 
на масовия баланс за проверка на 
съответствието, съществува 
физическа зависимост между 
производството на отговарящи на 
критериите биогорива и други течни 
горива от биомаса и потреблението 
на такива горива в Общността, 
обуславяща точен баланс между 
производството и потреблението, 
която дава възможност за 
осигуряване на по-голяма ценова 
премия, в сравнение със системите, в 
които биогоривата не отговарят на 
това изискване. Следователно, за да 
се гарантира, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
отговарящи на екологичните 
критерии за устойчиво развитие, 
могат да бъдат продавани на по-
висока цена, като се поддържа 
целесъобразността на системата и в 
същото време не се натоварва 
промишлеността с прекомерна 
тежест, за проверка на 
съответствието следва да се използва 
методът на масовия баланс. Но също 
така, следва да бъдат разгледани и 
други методи за проверка.

Обосновка

Biofuels must meet the criteria for environmental sustainability.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Необходимо е редовно докладване, 
за да се осигури продължаване на 
насочването на вниманието към 
напредъка в развитието на 
възобновяемата енергия на национално 

50) Необходимо е установяването на 
изискване за изготвяне на редовен и 
небюрократичен доклад, за да се 
осигури насочването на вниманието към 
напредъка в развитието на 
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равнище и на равнището на Общността. възобновяемата енергия на национално 
равнище и на равнището на Общността.

Обосновка

Reporting should take place without bureaucracy.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми енергийни източници: 
вятърна, слънчева, енергия от 
въздушни маси, води, земята,
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води и 
биогазове;

Обосновка

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.

Изменение 10
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Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранции за произход на 
електроенергията, топлинната и
охладителната енергия произведени от 
възобновяеми енергийни източници

Гаранции за произход на 
електроенергията, енергията за
отопление и охлаждане, както и за 
транспорт, произведени от 
възобновяеми енергийни източници

Обосновка

The GO-system should cover all renewable sources.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) електроенергия; или i) електроенергия; 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) топлинна и/или охладителна енергия; ii) отопление и/или охлаждане; или

Изменение 13

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б – точка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) транспорт.

Обосновка

The GO-system should cover all renewable sources.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници е 
бил равен или е надвишил съответното 
количество по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I през 
непосредствено предходния 
двугодишен период, могат да поискат от 
посочените съгласно член 7 
компетентни органи да прехвърлят на 
друга държава-членка представени за 
отменяне по реда на член 8, параграф 1 
гаранции за произход. Такива гаранции 
за произход следва веднага да бъдат 
отменени от компетентния орган в 
приемащата държава-членка.

1. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници е 
бил равен или е надвишил съответното 
количество по индикативната крива в 
част Б на приложение I, в 
съответствие с националния им план 
за действие, могат да поискат от 
посочените съгласно член 7 
компетентни органи да прехвърлят на 
друга държава-членка представени за 
отменяне по реда на член 8, параграф 1 
гаранции за произход. Такива гаранции 
за произход веднага се отменят от 
компетентния орган в приемащата 
държава-членка.

Обосновка

National action plans should be the yardstick for the Member States.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
създадат система за предварително 
разрешаване на прехвърлянето на 
гаранции за произход на или от лица в 
други държави-членки ако, в 
отсъствието на такава система, има 
вероятност прехвърлянето на 
гаранции за произход да затрудни 
тяхната възможност за гарантиране 
на сигурно и балансирано 
енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема. 

заличава се
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Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за 
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I.
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.

Обосновка

Trading by persons would run counter to national support strategies and push up prices for 
the use of renewables, leading to significant energy price inflation.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 

заличава се

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Обосновка

Trading by persons would run counter to national support strategies and push up prices for 
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the use of renewables, leading to significant energy price inflation.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура (grid 
infrastructure), така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително връзки между 
мрежите на отделни държави-членки.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие и за 
създаване на стимули за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура (grid infrastructure), така 
че тя да дава подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
производството на електроенергия от 
възобновяеми източници, включително 
връзки между мрежите на отделни 
държави-членки.

Обосновка

It is an obligation and task of the grid operators to care for the most efficient grid topology to 
secure the national supply. On the basis of efficiency, judged by the national regulator, they 
have benefits. Additional interconnectors will enhance trade. However, these assets should be 
recognized by the regulator.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те следва да

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки осигуряват, 
от страна на операторите на преносните 
системи и операторите на 
разпределителните системи на тяхна 
територия, гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници, като същевременно 
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предоставят приоритетен достъп до 
мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи следа да дават приоритет на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система. 

гарантират сигурността на 
доставките. Също така, те предоставят 
приоритетен достъп до мрежата на 
произведената от възобновяеми 
енергийни източници електроенергия. 
При диспечерското управление на 
електрогенериращите инсталации, 
операторите на преносните системи 
следа да дават приоритет на тези 
инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система. 

Обосновка

Security of supply must not be put at risk.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от операторите на преносните системи и 
на разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежата 
или укрепване на мрежата, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници.

3. Държавите-членки изискват от 
операторите на преносните системи и на 
разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежата 
или укрепване на мрежата, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Разходите по свързването 
към мрежата („свързване при 
последния километър“) се поемат от 
производителя.
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Обосновка

Grid operators have to indicate the most appropriate connection point based on technical 
objectives. The “last mile” solely serves the generator. Therefore according to the rules for 
conventional generators this refers to renewables and CHP as well. If a generator stops the  
generation facility for whatever reason, the “last mile” will become a stranded asset. So it 
has to be part of the business plan of the generator and not be borne by any other party.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е уместно, държавите-членки 
могат 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 
следва да прегледат и да вземат 
необходимите мерки за подобряване на 
нормативните рамки и правилата за 
покриване и разпределяне на разходите, 
посочени в параграф 3, най-късно до 30 
юни 2011 г. и след това периодично да
ги преглеждат отново, през всеки две 
години, за да осигурят 
присъединяването на нови 
производители, съгласно разпоредбите 
на горепосочения параграф.

4. Когато е уместно, държавите-членки 
могат да изискат от операторите на 
преносната система и от операторите на 
разпределителната система да поемат, 
изцяло или частично, посочените в 
параграф 3 разходи по укрепването на 
мрежата. Тези разходи могат да 
бъдат включени в тарифите на 
операторите на преносни мрежи, а не 
да представляват част от 
стимулиращо регулиране. Държавите-
членки преглеждат и вземат 
необходимите мерки за подобряване на 
нормативните рамки и правилата за 
покриване и разпределяне на разходите, 
посочени в параграф 3, най-късно до 30 
юни 2011 г. и след това периодично ги 
преглеждат отново, през всеки две 
години, за да осигурят 
присъединяването на нови 
производители, съгласно разпоредбите 
на горепосочения параграф.

Обосновка

If the political will to subsidize particular sources results in additional investment needs for 
the grid operator, these costs have to be recognized as granted independent on what incentive 
regulation scheme is in place. As far as the realization scheme of the grid operator has to be 
efficient an ex ante check by the regulator is preferable.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 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. 

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграфи 3 и 4, 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, а 
също и приносът на новите 
инсталации за постигането на 
целите на ЕС в борбата с 
изменението на климата. 

Изменение 22

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса следва да бъдат вземани под 
внимание във връзка с целите, изброени 
по-долу в букви а), б) и в), само при 
условие, че отговарят на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 5:

1. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса се вземат под внимание във 
връзка с целите, изброени по-долу в 
букви а), б) и в), само при условие, че 
отговарят на критериите, посочени в 
параграфи от 1а до 5:

Обосновка

Necessary change, since a new criterion is being defined.

Изменение 23
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Използването на земя за добиване 
на биогорива и на течни горива от 
биомаса не конкурира използването на 
земя за производството на храни.

Обосновка

Extra attention needs to be paid to ensure that the food situation is not exacerbated by the use 
of bio-fuels.
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