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КРАТКА ОБОСНОВКА

В становището си до комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно 
„пътната карта за възобновяемите енергии в Европа през 2007 г.“ комисията по 
регионално развитие настоятелно призова Европейската комисия да представи 
възможно най-скоро предложение за директива за възобновяемите енергии заедно с 
инструменти за насърчаване, трансфер на технологии и разпространение на най-добри 
практики в използването на този потенциал.

Следва също така да се припомни, че комисията подкрепи средна цел от 25% за 
възобновяемите енергии до 2020 г. и ясни задължителни цели за секторите 
производство на електроенергия, транспорт, отопление и охлаждане. Комисията 
призова ЕС да изясни ролите, правата и отговорностите на регионите и на местните 
органи за изпълнението на политиката в съответствие с принципа на субсидиарност.

„Новата енергийна политика за Европа“ следва да се подкрепи, тъй като тя е изцяло 
съобразена с избора на държавите-членки на енергиен микс и техния суверенитет 
относно първичните енергийни източници, а в същото време е пропита от дух на 
солидарност между държавите-членки и гарантира интегриран подход към изменението 
на климата и предизвикателството да се насърчава екологична устойчивост. Следва да 
се подчертае, че една основана на възобновяеми енергии енергийна политика предлага 
възможност за децентрализиране, като използва потенциала на регионите и 
удовлетворява техните нужди. Следователно на компетентните органи следва да се 
предоставят начини да постигнат тези цели. Важно е държавите-членки да вземат 
предвид всички възможни технологии за възобновяеми енергии.

От Комисията следва да се изиска да направи когенерирането задължително при 
производство на възобновяемата енергия от биомаса, когато това технически е 
възможно. Освен това Комисията следва да проучи въздействието на проектите за 
генератори с дървен материал върху местното и устойчиво развитие на 
дървообработващата промишленост, предвид това, че на този сектор е отделена важна 
роля за принос към регионалното развитие и динамиката на икономиките в селските 
райони. 

Във връзка с това държавите-членки и регионите следва да подкрепят инициативите и 
действията на всички местни заинтересовани страни, ангажирани в развитието на 
възобновяеми енергийни източници - местни и регионални органи, земеделски и горски 
стопани, предприемачи и специалисти по благоустройството, университети, 
изследователи и частни лица. Те следва също така да насърчават установяването на 
партньорства между частния и обществения сектор и да подобряват веригите на 
снабдяване и търговска реализация на произвежданата възобновяема енергия.

Регионалните и местните органи следва да дават пример на европейците, като 
преминават към възобновяеми енергийни технологии по места, насърчават 
използването на биогорива в превозните си средства и спестяват енергия чрез 
енергийно ефективни инсталации.
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Трябва да се подчертае, че използването на възобновяеми енергии, както и 
производството на оборудване и съоръжения може да осигури заетост за много региони 
в Европа, особено в региони с ограничени възможности за разкриване на работни 
места.

Пълноценното използване на възобновяеми енергийни източници все още изисква 
много проучвания, разработване на продукти, реклама и обмен на най-добри практики.

Трябва особено да се подчертае стойността на възобновяемите енергийни източници от 
гледна точка на регионите. Затова е важно използването на възобновяеми енергии да 
служи за цел, която да има видима добавена стойност. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За постигане на такъв модел на 
енергетиката, който залага на 
възобновяеми енергии, е необходимо да 
се установи стратегическо 
сътрудничество между държавите-
членки, регионите и местните органи 
с цел те да се включат пряко в 
неговото развитие.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

38a.  Дълбоки неотводнени торфища с 
високо съдържание на въглерод в 
почвата или растителността следва 
също така да не бъдат използвани за 
реализация на други проекти за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, като 
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например строежи на вятърни 
турбини и свързани с тях пътища, 
включително водни пътища и друга 
инфраструктура. Въздействието на 
подобни проекти върху естествените 
торфища неизбежно ще доведе до 
пресушаването на торфени блата 
върху обширна площ и до отделянето 
на натрупано въглеродно съдържание 
в атмосферата, което от своя страна 
ще предизвика образуване на 
въглероден диоксид. 

Обосновка

Торфищата са въглеродни поглътители. Строителството на вятърни ферми, водни 
пътища и друга инфраструктура води до нарушаване на естественото отводняване и 
до пресушаване на торфени блата, като по този начин в атмосферата се отделя 
голямо количество въглеродно диоксид - повече емисии, отколкото вятърната ферма 
ще може изобщо някога да спести.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за най-често срещаните варианти 
на производство на биогорива. При 
всички положения, за биогоривата и 
другите течни горива от биомаса ще 
може да се претендира за установеното 
по този списък ниво на намаление на 
парниковите газове. В случаите, когато 
приетата стойност (default value) на 
намалението на парниковите газове за 
даден производствен вариант е по-малка 
от изискваната минимално допустима 
стойност, ако производителите желаят 
да демонстрират, че спазват минимално 
допустимата стойност, те ще трябва да 

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за най-често срещаните варианти 
на производство на биогорива. При 
всички положения, за биогоривата и 
другите течни горива от биомаса ще 
може да се претендира за установеното 
по този списък ниво на намаление на 
парниковите газове, макар че това в 
никакъв случай не следва да води до 
дискриминация за тези държави-
членки или региони, чиито 
територии са сравнително ниско 
продуктивни поради особености на 
почвата, климата или наличните 
суровини. В случаите, когато приетата 
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покажат, че реалните емисии при техния 
производствен процес са по-ниски от 
използваните при изчислението приети 
стойности.

стойност (default value) на намалението 
на парниковите газове за даден 
производствен вариант е по-малка от 
изискваната минимално допустима 
стойност, ако производителите желаят 
да демонстрират, че спазват минимално 
допустимата стойност, те ще трябва да 
покажат, че реалните емисии при техния 
производствен процес са по-ниски от 
използваните при изчислението приети 
стойности.

Обосновка

Избягва се дискриминация между държавите-членки и трети държави.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Насърчителните мерки, предприети 
в съответствие с настоящата директива,
които представляват държавна помощ 
по смисъла на член 87 от Договора, 
трябва да бъдат съобщени на Комисията 
и одобрени от нея преди тяхното 
прилагане, съгласно член 88, параграф 3 
от Договора. Информацията, 
предоставена на Комисията въз основа 
на настоящата директива, не 
освобождава държавите-членки от 
задължението за уведомяване в 
изпълнение на член 88, параграф 3 от 
Договора.

(51) Държавите-членки, регионите и 
местните органи могат да определят 
публични помощи за насърчаване на 
възобновяемите енергии, тъй като 
първоначално те са по-скъпи, 
отколкото енергиите, които 
заместват, като вследствие на това 
проникването им на енергийния пазар 
не води до краткосрочни 
икономически изгоди или по-добри 
цени за потребителите.
Насърчителните мерки, предприети в 
съответствие с настоящата директива, 
които представляват държавна помощ 
по смисъла на член 87 от Договора, 
трябва да бъдат съобщени на Комисията 
и одобрени от нея преди тяхното 
прилагане, съгласно член 88, параграф 3 
от Договора. Информацията, 
предоставена на Комисията въз основа 
на настоящата директива, не 
освобождава държавите-членки от 
задължението за уведомяване в 
изпълнение на член 88, параграф 3 от 
Договора.
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Обосновка

Най-добрият начин за подкрепа на алтернативните енергии в държавите-членки е 
чрез включването им в публични помощи за насърчаване на такива енергии.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 51a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

51a. Възможностите за постигане на 
икономическо растеж чрез 
новаторство и устойчива 
конкурентоспособна енергийна 
политика са известни. Често пъти 
производството на възобновяема 
енергия зависи от местни или 
регионални МСП. Възможностите за 
растеж и осигуряване на заетост, 
които регионалните и местни 
инвестиции във възобновяема енергия 
предоставят на държавите-членки и 
техните региони, имат важно 
значение.  Следователно Комисията и 
държавите-членки следва да 
подкрепят националните и 
регионални мерки за развитие в тези 
области, да насърчават обмена на 
най-добри практики в 
производството на възобновяема 
енергия между местни и регионални 
инициативи за развитие и да 
пропагандират използването на 
финансиране от структурните 
фондове в тази област; 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 3. Всяка държава-членка осигурява
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осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

постигането на такъв дял на енергията 
от възобновяеми източници и от 
устойчиви източници на торф в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка. 

Обосновка

В няколко държави-членки на ЕС устойчивият торф е важен регионален и местен 
източник на топлина и електричество, който отговаря на потребностите от 
децентрализиране и диверсифициране на енергийните системи. Транспортните 
горива, произведени от торф, биха изпълнявали изискването за икономии на парникови 
газове и ползите за климата са същите, както при други биогорива. Транспортните 
горива, произведени от торф, също така биха насърчили комерсиализирането на 
технологията Fischer Tropsch 2ро поколение. Транспортните горива, произведени от 
торф, също така биха намалили зависимостта на Европейския съюз от вноса и от 
нефта.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
приеме подходящ национален план за 
действие.

1. Всяка държава-членка приема 
подходящ национален план за действие 
на базата на плановете за действие в 
областта на енергетиката, 
разработен на местно и регионално 
равнище и координиран с 
регионалните политики и 
политиките по отношение на 
използването на земята. Държавите-
членки активно се консултират с 
регионалните органи по планиране и 
местните органи и ги включват на 
ранен етап от подготовката на 
националните планове за действие.

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 

В националните планове за действие се 
посочват целите на държавите-членки 
за дяловете на енергията от 
възобновяеми източници съответно в 
транспорта, електроенергетиката и 
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електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
адекватни мерки за постигане на тези 
цели, включително национална 
политика за разработване на 
съществуващите ресурси от биомаса и 
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

отоплението и охлаждането през 2020 г., 
както и адекватни мерки за постигане на 
тези цели, също така на регионално и 
местно равнище, включително 
национални и регионални политики за 
разработване на съществуващите 
ресурси от биомаса и мобилизиране на 
нови ресурси от биомаса за различни 
приложения, както и мерките за 
изпълнение на изискванията на 
членовете с номера от 12 до 17.

1a. Комисията предоставя на 
регионалните и местни органи 
подробни насоки относно активната 
роля и компетентностите, които те 
имат при изпълнението на 
националните планове за действие, 
като дава практически примери за 
използването на енергия от 
възобновяеми източници на базата на 
съществуващите най-добри 
практики.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) националните законодателни и 
административни разпоредби 
разрешават и подкрепят 
учредяването на публично-частни 
партньорства и насърчават 
сътрудничеството между 
предприятията, публичния сектор, 
училищата и университетите с оглед 
създаване на регионални иновационни 
клъстери в духа на Лисабонската 
стратегия.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за малките проекти следва да се 
въведат облекчени процедури за 
получаване на разрешение; и

е) за малките проекти се въвеждат
облекчени процедури за получаване на 
разрешение, а за децентрализираните 
устройства, използващи възобновяеми 
източници, като 
фотоелектрическите и слънчевите 
топлинни инсталации, малките 
печки, използващи биомаса, и 
малките инсталации за комбинирано 
микропроизводство на енергия от 
биогаз, процедурите за разрешение ще 
се заменят с просто уведомяване на 
компетентния правителствен орган;
и

Обосновка

Простото уведомяване вместо обременителни разрешения ще ускори проникването 
на малки и децентрализирани устройства с възобновяеми енергии.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия; или

а) енергийната ефективност на 
сградите, която се дефинира със 
съчетание от стандарти, свързани с 
изолацията, и прилаганата 
отоплителна техника, включително 
комбинираното производство на 
топло- и електроенергия.

Обосновка

При строителството на нови сгради в много случаи е възможно да се използват 
възобновяеми енергии без голям допълнителен разход. Инвеститорите обаче следва да 
имат повече възможности за избор на технологии, тъй като последните допринасят 
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за сигурността на доставките и защитата на климата по още по-икономически 
целесъобразен начин. При вече съществуващи сгради обаче допълнителното 
оборудване за използване на възобновяеми енергии често е много скъпо и разходите 
варират значително за различните случаи. В този случай има повече смисъл от 
финансова подкрепа от страна на правителството, отколкото от строителни 
наредби, които биха увеличили много разходите за съществуващите сгради и биха 
включвали също така и бюрократични процедури за проверка.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да насърчават използването на такива 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на база възобновяема 
енергия, които постигат значително 
намаление на потреблението на енергия. 
Държавите-членки следва да използват 
енергийни или екологични етикети и 
други подходящи сертификати или 
стандарти, разработени на национално 
или европейско равнище, когато 
подобни инструменти съществуват, като 
основа за насърчаване на такива 
системи и съоръжения.

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
насърчават използването, предимно в 
градските райони, където тези 
системи са особено удобни, на такива 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на база възобновяема 
енергия, които постигат значително 
намаление на потреблението на енергия. 
Държавите-членки използват енергийни 
или екологични етикети и други 
подходящи сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
съоръжения.

Обосновка

От гледна точка на регионалната политика на ЕС е важно да се подчертае, във 
връзка с насърчаването на отоплителни и охладителни системи, градското измерение 
на подкрепата за възобновяеми енергийни източници.
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 13 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация и обучение Информация, обучение и проучвания

Изменение 13

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки подкрепят 
проучванията в областта на 
възобновяемите източници на енергия 
и развитието на връзки между 
изследователските центрове и 
промишлеността по начин, който 
улеснява въвеждането на нови 
технологии и по-нататъшното 
развитие на продукта.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на
биомаса (small-scale biomass boilers and 
stoves), слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 
слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps). 
Тези схеми следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 

3. Държавите-членки разработват
схеми за сертифициране на монтажници 
на малки котли и печки, използващи 
биомаса (small-scale biomass boilers and 
stoves), слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 
слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps), в 
случай че такива не са предвидени в 
съответните национални 
образователни планове. Тези схеми се 
основават на критериите, посочени в 
Приложение IV. Всяка държава-членка 
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с тези критерии. признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии.

Обосновка

Предвид високото ниво на професионално обучение в повечето държави-членки 
предложената схема за сертифициране е извънредно амбициозна.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки се ангажират 
да установят принципи за 
сътрудничество, включващо 
регионалните и местни органи, за да 
могат те да участват пълноценно в 
разработването на информационни 
програми, програми за повишаване на 
съзнанието, за насочване и обучение.

Обосновка

Регионалните и местните органи играят важна роля в образованието и обучението и 
гражданите все по-често искат от тях да подобрят качеството на информацията, 
която предоставят.

Изменение 16

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, 

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, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
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произведена от възобновяеми енергийни 
източници. 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.

произведена от възобновяеми енергийни 
източници. 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 
дават приоритет на тези инсталации, 
които използват възобновяеми 
енергийни източници, доколкото това се 
позволява от сигурността на 
функционирането на националната 
електроенергийна система и не пречи 
на експлоатацията на централи за 
комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия.

Обосновка

Насърчаването и използването на възобновяеми енергии и комбинираното 
производство на топлина и електричество целят да увеличат сигурността на 
доставките и защитата на климата и следва да се разглеждат като еднакво важни 
инструменти за постигането на тези цели. В отделни случаи следва да се оценява 
приносът на съответната инсталация за сигурността на доставките и защитата на 
климата заедно с икономическите аспекти. 

Изменение 17

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Биогоривата и другите течни горива, 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, следва да не са произведени
от суровини, произхождащи от терени 
с призната висока стойност на 
биоразнообразие, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г., независимо 
дали тези терени продължават да 
имат този статут:

3. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от:

(а) естествени гори, т.е. гори, за 
които не е известна значителна 
човешка намеса или където 
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последната значителна човешка 
намеса е била много отдавна и това е 
позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски 
видове и естествените процеси;
б) райони, обозначени с оглед защита на 
природата, освен ако не бъде доказано, 
че производството на съответната 
суровина не засяга защитата на 
природата; 

а) райони, обозначени от закона с 
оглед защита на природата, освен ако не 
бъде доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

в) пасища (grassland) с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са 
деградирали (not degraded).

б) пасища (grassland) с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са 
деградирали (not degraded);

в) области, където е извършена 
незаконна промяна в използването на 
земята или опустошаване на 
естествени мочурища, което би могло 
да доведе до обедняване на 
въглеродните запаси в почвата.

Комисията ще установи критериите 
и географските обхвати, по които да 
се установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да 
бъде приета в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Обосновка

Първоначалното определение „естествени гори“ в член 15, параграф 3, буква а е 
неточно и се използва главно в статистиката и това дава възможност за неясни 
тълкувания относно кои гори влизат в тази категория. В някои случаи устойчиво 
управляваните гори, използвани за нормални икономически цели, биха могли да се 
разглеждат като гори без човешка намеса и с високо биоразнообразие и се изключват 
от 10%-та цел за биогорива.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
януари 2008 г., които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

4. Суровини на основата на дървесина, 
използвани за производството на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, се добиват от:

(а) мочурища (wetlands), т.е. почви, 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища;

а) гори, които се управляват и 
използват според критериите за 
устойчиво управление на горите, 
приети на Министерската 
конференция по опазването на горите 
в Европа, или според съпоставими 
критерии, установени в рамките на 
други процеси от регионалната 
политика за горите;

б) трайно залесени райони, т.е. 
терени с площ над 1 хектара, 
височина на дърветата над 5 м и с 
покритие от короните над 30%, или с 
дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);

б) гори в съответствие с 
националното законодателство в 
областта на горите и опазването на 
околната среда; или

Разпоредбите в настоящия параграф 
не следва да се прилагат, ако по 
времето, когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

в) мочурища (wetlands), т.е. почви, 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища; торфът, 
добит за целите, посочени в параграф 
1, не надвишава естествения годишен 
добив.

Обосновка

Конференциите на министрите за опазване на горите в Европа (MCPFE) са изготвили 
подробен списък от критерии и показатели за устойчиво управление на горите, по 
които всички подписали се страни трябва да докладват. Тези критерии се прилагат и 
на национално равнище и понастоящем са съществена част от законодателството за 
горите в много страни от ЕС. В различни части на света също така са разработени 
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съответстващи критерии и показатели, които следва да се използват за суровините 
от горски произход извън Европа.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) участието на регионите в този 
процес и мерките, предприети на 
местно и регионално равнище;

Изменение 20

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) публичната помощ за тези 
енергии, в която може да се включи 
използването на структурни фондове 
за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на енергийните 
технологии съобразно Европейския 
стратегически план за енергийни 
технологии.

Обосновка

Използването на такива инструменти на Общността като структурните фондове 
следва да засили способността за изследвания, развитие и иновации в тези региони.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) очакваното въздействие на 
инвестициите в производство на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници върху целите за 
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регионално развитие.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) начините за балансиран подход 
между вътрешното производство и 
вноса;

(а) относителните ползи за околната 
среда и разходите при производството 
на различни биогорива, като отделя 
специално внимание на 
въздействието им върху 
икономическото положение в 
регионите, свързани с тяхното 
производство, разпространение и 
използване;

(аа) ефекта, който политиката на 
Общността в областта на вноса има 
върху това, последствията за 
сигурността на доставките и начините 
за постигане на балансиран подход 
между вътрешното производство и 
вноса;

Изменение 23

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието на инвестициите 
на държавите-членки и на регионите 
в производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
върху регионалния растеж и 
заетостта.
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