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Изменениe 419
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Всяка държава-членка в 
сътрудничество със своите 
регионални органи приема подходящ 
национален план за действие.

Or. en

Обосновка

Devolved governments should fulfil their responsibilities in this regard.

Изменениe 420
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Всяка държава-членка в 
сътрудничество със своите 
регионални органи и в тесни 
консултации със заинтересованите 
страни приема подходящ национален 
план за действие.

Or. en

Обосновка

Regional authorities must be explicitly involved in the process of drawing national action 
plans. Stakeholders should be actively involved in the development of national action plans 
with their technical expertise in order to promote long-term investment stability.
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Изменениe 421
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в различните видове 
транспорт, в електроенергетиката и в
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,
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения и 
насърчаване на тяхната употреба в 
производството на електроенергия, 
отоплението и охлаждането и* 
различните видове транспорт, като 
се взема предвид конкуренцията с 
употребата за неенергийни цели (по-
специално за производство на храни и 
рециклиране), както и мерките за 
изпълнение на изискванията на 
членовете с номера от 12 до 17. Към 
всяка от мерките ще бъде посочена 
цената за въвеждането ѝ.
[* Забележка на преводача от немски на 
английски език: Думите, отбелязани в 
курсив, присъстват във версията на 
COM(2008)19 на немски език, но не и в 
тази на английски език.]

Or. de

Обосновка

In accordance with the ‘polluter pays’ principle (EU Treaty, Article 174(2), the modes of 
transport which currently cause the greatest consumption of fossil fuel energy and the highest 
CO2 emissions should contribute most to achieving the target of a 10% share of renewable 
energy. The proposed addition ensures transparency on burden sharing within the transport 
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sector.

Изменениe 422
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г. заедно с 
целите на държавите-членки за 
енергийна ефективност в 
транспорта, 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.

Or. en

Обосновка

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.



PE409.383v01-00 6/103 AM\730535BG.doc

BG

Изменениe 423
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

While renewable energy projects are accepted and promoted on national level, often 
problems arise in the acceptance and permitting stages on local level. Therefore it is useful to 
ensure that the national action plans ensure that coordination between different levels of 
government is enhanced in the Member States. References solely to biomass restrict the 
application of the paragraph.

Изменениe 424
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 

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

държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
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, а 
също така увеличаване на дела на 
биомасата, използвана в инсталации 
за комбинирано производство на 
енергия, както и мерките за изпълнение 
на изискванията на членовете с номера 
от 12 до 17.

Or. fr

Обосновка

The Member States play a key role in the implementation of the Directive. Biomass resources 
in EU countries are limited and it is the Member States’ responsibility to ensure that the 
biomass pathway is able to contribute fully towards increasing the share of renewable 
energies. Biomass combustion entails significant energy losses, so it is essential that biomass 
use is prioritised in cogeneration facilities in order to minimise losses during the conversion 
procedure.

Изменениe 425
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
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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.

адекватни мерки за постигане на тези 
цели, включително национална 
политика за разработване на 
съществуващите възобновяеми ресурси 
и мобилизиране на нови възобновяеми 
ресурси за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

Or. en

Обосновка

This directive is not just about biomass, but about renewables. This includes wind-, hydro-, 
solar power etc.

Изменениe 426
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
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, 
мерките за изпълнение на изискванията 
на членовете с номера от 12 до 17 и 
мерки за отстраняване на 
регулаторни и нерегулаторни 
препятствия за разработките в 
областта на енергията от 
възобновяеми източници.
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Националните планове за действие 
също така включват мерки за 
гарантиране наличието на 
достатъчно варианти за горива за 
превозни средства с нулеви емисии.

Or. en

Обосновка

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for zero emission vehicles such as electric or hydrogen cars is one reason 
that consumers will not buy them.

Изменениe 427
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 4– параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Освен това националните планове за 
действие посочват приноса за 
използването на енергия от 
възобновяеми източници по сектори 
на икономиката. По-специално, ясно 
се отразява приносът на различните 
видове транспорт.

Or. en

Обосновка

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.
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Изменениe 428
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Националните планове за действие 
трябва да посочват приноса за 
постигане на гореспоменатите цели 
във връзка с мерките по прилагането 
на националните планове за действие 
в областта на енергийната 
ефективност, които попадат в 
приложното поле на Директива 
2006/32/ЕО.

Or. it

Обосновка

In view of the direct link between improving energy efficiency and achieving the renewable-
source promotion targets, national energy-efficiency measures must form an integral part of 
the national action plans.

Изменениe 429
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 - алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Националните планове за действие 
поставят специално ударение върху 
усилията в областта на научните 
изследвания и развитието, засягащи 
енергията от възобновяеми 
източници и спестяването на 
енергия.

Or. en
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Обосновка

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.

Изменениe 430
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. До 30 юни 2009 г. Комисията 
предоставя задължителен образец на 
план за действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, по който да се ръководят 
държавите-членки и който съдържа 
най-малко следното:
а) референтни статистически данни 
за държавите-членки относно дела на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в крайното 
енергийно потребление за 2005 г. и за 
последната година, за която има 
налични данни, като крайното 
енергийно потребление се определя 
от:
- твърди горива, нефт, газ, 
възобновяеми енергийни източници, 
електроенергия и топлоенергия 
(производна топлоенергия, 
топлофикационни и охладителни 
системи);  топлинна енергия и 
електроенергия, произведени от 
възобновяеми и невъзобновяеми 
енергийни източници;
- секторите на промишлеността, 
домакинствата и услугите, както и 
на транспорта;
- електроенергия (с изключение на 
електроенергия, използвана за 
отопление и охлаждане), 
топлоенергия (включително 
електроенергия, използвана за 



PE409.383v01-00 12/103 AM\730535BG.doc

BG

отопление и охлаждане) и 
транспорт; при всички случаи - от 
възобновяеми и невъзобновяеми 
ресурси;
б) задължителни цели за държавите-
членки, определени в част А на 
приложение І, за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в крайното енергийно 
потребление до 2020 г.;
в) задължителни междинни цели за 
държавите-членки, определени в част 
Б на приложение І;
г) задължителни цели на държавите-
членки, които да бъдат постигнати 
до 2020 г., както и междинни цели, за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане и в транспорта:
i) задължителни цели за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия:
- национална цел за дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството на електроенергия 
през 2020 г. с цел спазване на 
изискванията в част А на 
приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия с цел спазване на 
изискванията в част Б на 
приложение І;
ii) задължителни цели за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производство на енергия 
за отопление и охлаждане:
- национална цел за дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството на енергия за 
отопление и охлаждане през 2020 г. с 
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цел спазване на изискванията в част 
А на приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
енергия за отопление и охлаждане с 
цел спазване на изискванията в част 
Б на приложение І;
iii) задължителни цели за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в транспорта:
- национална цел за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в транспорта през 2020 г. 
с цел спазване на изискванията в част 
А на приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
транспорта с цел спазване на 
изискванията в част Б на 
приложение І;
д) мерки за постигане на целите, 
посочени в параграфи от а) до г), 
които включват:
i) обща таблица на всички мерки за 
насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници;
ii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
производството на електроенергия:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, законодателни и други 
политики, насърчаващи използването 
на енергия от възобновяеми 
източници, особено в отдалечени и 
изолирани райони с висок потенциал в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници, като например 
рядко населените планински региони 
или острови;
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- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12, 13 и 14.
iii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
производството на енергия за 
отопление и охлаждане:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, законодателни и други 
политики, насърчаващи използването 
на енергия от възобновяеми 
източници, особено в отдалечени и 
изолирани райони с висок потенциал в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници, като например 
рядко населените планински региони 
или острови;
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13;
iv) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни и други политики 
за насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници;
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13 и 
членове 15, 16 и 17;
v) специфични мерки за насърчаване 
на използването на енергия, 
произведена от биомаса:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни и други политики 
за насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници;
- специфични мерки за мобилизиране 
на нови видове биомаса, като се 
вземат под внимание следните 
принципи:
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- необходимото количество биомаса 
за постигане на целите;
- определят се типът и произходът 
на биомасата;
- следва да е налице съответствие 
между наличието/потенциала/вноса 
на биомаса и целта;
- определят се мерки за увеличаване на 
наличието на биомаса, като се 
отчитат други потребители на 
биомаса (сектори, свързани със 
селското и горското стопанство);
е) оценки:
i) общият очакван принос на всяка 
технология за производство на 
енергия от възобновяеми източници с 
оглед изпълнение на задължителните 
цели до 2020 г. и на задължителните 
междинни цели за дяловете на 
енергията от възобновяеми 
източници при производството на 
електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане, и транспорт;
ii) брутното и окончателно енергийно 
потребление за 2020 г. според 
обичайна стопанска прогноза и 
прогноза за ефективност;
iii) стратегическа екологична оценка, 
съгласно предвиденото в Директива 
2001/42/ЕО, която да обединява 
ползите и последиците за околната 
среда от използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Remote and isolated areas and particularly islands very often have a great potential of 
renewable sources which is not properly exploited due to lack of the know-how, appropriate 
planning and the relevant financial instruments. Renewable energy can transform these areas 
from under-developed to pioneers in achieving the EU targets and contribute to the evolution 
of the European development model.
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Изменениe 431
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. До 30 юни 2009 г. Комисията 
изработва общ задължителен образец 
за национални планове за действие в 
приложение към настоящата 
директива. Образецът предоставя 
насоки за държавите-членки, като ще 
бъде изработен в сътрудничество с 
тях и с гражданското общество.
Тези насоки определят структурата 
на националните планове за действие, 
включително стандартизирана 
информация относно инструменти за 
управление и цялостни мерки, които 
държавите-членки възнамеряват да 
използват за постигане на своите 
национални цели, 
измерванията/методологията и 
референтните статистически данни 
за изчисляване на дела на енергията 
от възобновяеми източници, 
планирани дейности в зависимост от 
технологиите (като например 
вятърна енергия, биоенергия и 
слънчева енергия) и сектор (като 
например промишленост, 
домакинства и услуги, както и 
транспорт).
Държавите-членки представят 
доклад относно общите мерки, 
включително данъчни, финансови, 
правни или други политики за 
насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници, както и дейности с оглед 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници, в 
публичния сектор.
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С цел повишаване на прозрачността 
за инвеститорите в областта на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, 
националните планове за действие 
включват описание на равнището на 
субсидиране за различните 
технологии. Тази информация се 
публикува от Комисията.

Or. en

Изменениe 432
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Когато няколко държави-членки 
възнамеряват да се стремят 
съвместно към постигане на своите 
цели, всяка от тях описва подробно 
разпоредбите на съответните 
споразумения в своя национален план 
за действие.

Or. en

Обосновка

Joint action bilaterally and multilaterally between Member States is the best way to ensure 
that national renewable energy targets can be met efficiently and without undermining 
existing support systems.
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Изменениe 433
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. При планиране и управление на 
схеми за подпомагане на възобновяеми 
енергийни източници държавите-
членки се стремят да създадат 
стабилни дългосрочни рамкови 
условия.

Or. en

Обосновка

Sudden and constant changes in a support mechanism increases investor insecurity and by 
that increases the cost for consumers. Only stable framework conditions can reduce this.

Изменениe 434
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Националните планове за 
действие посочват също така 
способите, чрез които държавите-
членки възнамеряват да постигнат 
целите за производство на енергия от 
възобновяеми източници. 
Стремежът е да се избегне ситуация, 
в която държава-членка, взела 
решение за намаляване на 
мощностите за производство на 
енергия, което не допринася за 
повишаване на емисиите на CO2, 
компенсира това намаляване 
посредством внос на енергия, 
произведена в чужбина. По този 
начин се гарантира избягването на 
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ситуация, в която поетапното 
извеждане от експлоатация на 
намаляващи емисиите на CO2
източници на производство води до 
заличаване на постиженията в 
борбата срещу емисиите на 
въглероден диоксид.

Or. sv

Обосновка

Carbon dioxide emissions must not increase as a result of replacing CO2-reducing sources of 
production with imports. To guarantee the EU’s future energy supplies, the quantity of energy 
which the country concerned contributes towards the prospective internal energy market 
cannot decrease to any great extent either. It is highly important that the overall emission 
reduction targets are not jeopardised.

Изменениe 435
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1б. До 30 юни 2009 г. Комисията 
предоставя образец за национални 
планове за действие, за да предостави 
на държавите-членки указания 
относно минимума от елементи, 
необходими във връзка с член 3.

Or. en

Обосновка

The absence of a template for National Energy Efficiency Action Plans caused delays in 
submission of these plans.
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Изменениe 436
Werner Langen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията най-късно до 31 март 
2010 г.

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите планове за действие за 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, на 
Комисията не по-късно от една година 
след влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

The renewable energy action plans are the most important instruments for achieving the 
targets and should be drawn up by the Member States at an early date.

Изменениe 437
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията най-късно до 31 март 
2010 г.

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията ║ до 31 март 2011 г. До 
2009 г. Комисията ще предостави 
образец за национални планове за 
действие, за да даде насоки на 
държавите-членки и да улесни 
сравнителния анализ на 
показателите.

Or. en
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Обосновка

It is only logical and feasible that notification of the national plans comes after transposition 
of the Directive. Guidelines from the Commission will facilitate and speed up the process. In 
order for national action plans (NAPs) to present a clear vision, they should be prepared and 
notified to the Commission some time after the transposition of the RES Directive to national 
legislations, taking into account the breadth and complexity of the required legislative, 
regulatory and technical adaptations.

Изменениe 438
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията най-късно до 31 март 
2010 г.

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията ║ до 31 март 2010 г.
Националните планове за действие и 
оценката, дадена им от Комисията, 
се изпращат до Европейския 
парламент и до Съвета.

Or. en

Обосновка

It is important to evaluate the action plans and send the to the legislative authorities of the 
European Union in order to keep the process going.

Изменениe 439
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2a. В тримесечен срок от 
съобщаването от държава-членка на 
национален план за действие съгласно 
параграф 2 Комисията може да 
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отхвърли плана или част от него на 
основание, че същият не съдържа 
всички елементи, предвидени в 
параграф 1б, или че е несъвместим със 
задължителните цели, определени в 
приложение І. В такъв случай 
държавите-членки предлагат 
изменения, като националният план 
за действие не се счита за приет 
преди Комисията да е одобрила 
измененията. Комисията мотивира 
всяко свое решение за отхвърляне.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the Member State progress will be properly monitored, and any failure 
to comply will be swiftly and effectively addressed, stricter procedures should be adopted 
concerning the submitted renewable energy action plans. The latter should be further binding 
on the Member States.

Изменениe 440
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държава-членка, чийто дял на 
енергията от възобновяеми 
източници падне през непосредствено 
предходния двегодишен период под 
индикативната крива, посочена в 
Част Б на Приложение I, следва да 
представи на Комисията нов 
национален план за действие, не по-
късно от 30 юни на следващата 
година, който да съдържа адекватни 
мерки за осигуряване на постигането 
в бъдеще на дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям спрямо 
индикативната крива в Част Б на 

заличава се
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Приложение I.

Or. de

Обосновка

It may be inefficient to aim for progress at two-yearly intervals, particularly since increased 
use of renewables is likely to be closely linked to technological developments.

Изменениe 441
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. При оценка на усилията, 
положени от държава-членка, 
Комисията трябва да вземе предвид 
напредъка, постигнат от тази 
държава при прилагане на мерките, 
предвидени в посочения в Директива 
2006/32/ЕО национален план за 
действие в областта на енергийната 
ефективност.

Or. it

Обосновка

In view of the direct link between improving energy efficiency and achieving the renewable-
source promotion targets, the progress made by the Member States as regards energy 
efficiency must be assessed against the background of a more general assessment of the 
progress made in achieving the objectives laid down in the Directive.
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Изменениe 442
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

5. Крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници във всяка 
държава-членка ще се изчислява като 
сбор от:

5. Крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници във всяка 
държава-членка ще се изчислява като 
сбор от:

а) крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници,

а) физическото крайно потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници,

б) Крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане; и

б) физическото крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници за 
отопление и охлаждане; и 

в) крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници, използвана в 
транспорта.

в) физическото крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници в 
транспорта.

Or. de

Обосновка

A physical quantity is a quantifiable property of a physical object which can either be directly 
measured or calculated from measured quantities. This is consequently a clearer legal 
definition for calculating the final consumption of energy from renewable sources.

Изменениe 443
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници, използвана в 
транспорта.

в) крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници, използвана 
от различните видове транспорт.

Or. de
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Обосновка

In accordance with the ‘polluter pays’ principle (EU Treaty, Article 174(2), the modes of 
transport which currently cause the greatest consumption of fossil fuel energy and the highest 
CO2 emissions should contribute most to achieving the target of a 10% share of renewable 
energy. The proposed addition ensures transparency on burden sharing within the transport 
sector.

Изменениe 444
Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За целите на параграф 1 в) крайното 
потребление на електроенергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта се изчислява като 
съотношение на разстоянието в 
километри, което се изминава от 
пътници или тонове товари, при 
захранване посредством 
електроенергия от възобновяеми 
източници.

Or. en

Изменениe 445
Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За целите на параграф 1 в)
възобновяемата енергия, използвана 
от електрически превозни средства, 
ще се отчита четири пъти за 
изпълнението на целта от 10%, с 
оглед отразяване на присъщите 
предимства по отношение на 
ефективността на технологията за 
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задвижване посредством 
електрическа енергия.

Or. en

Изменениe 446
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Държавите-членки могат да се 
обърнат към Комисията с оглед 
вземане предвид, за целите на 
параграф 1, на другите мерки, 
предприети от тях, за намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
повишаване на сигурността на 
доставките. Комисията ще реши 
каква корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г.

Or. en

Обосновка

Reduction on greenhouse gas emissions must be a top priority for the EU. Increasing 
renewable energy is only one way to promote this main target. Therefore the Commission 
should also take into account other modes of low carbon energy production when assessing 
the renewable energy target.
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Изменениe 447
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки могат да 
поискат от Комисията да бъде взето 
под внимание, за целите на параграф 
1, изграждането на тяхна територия 
на инсталации за възобновяема 
енергия с много продължителен 
период на изпълнение, ако са 
изпълнени следните условия:

заличава се

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2016 г.; 
б) инсталацията за възобновяема 
енергия трябва да има работна 
мощност равна или по-голяма от 5 
000 MW; 
в) трябва да е невъзможно 
инсталацията да бъде пусната в 
експлоатация до 2020 г.;
г) трябва да е възможно 
инсталацията да бъде пусната в 
експлоатация до 2022 г.
Комисията ще вземе решение каква 
корекция да бъде направена на дела на 
енергията от възобновяеми 
източници на съответната държава-
членка за 2020 г., като се вземе 
предвид напредъкът на изграждането, 
количеството финансова помощ, 
предоставена на инсталацията и 
количеството възобновяема енергия, 
която инсталацията ще произвежда 
когато бъде изградена, в средно 
натоварена година. 
Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2, ще разработи правила за 
прилагането на тази разпоредба, най-
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късно до 31 декември 2012 г.

Or. sl

Изменениe 448
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на тяхна територия на 
инсталации за възобновяема енергия с 
много продължителен период на 
изпълнение, ако са изпълнени 
следните условия:

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на тяхна територия на 
инсталации за възобновяема енергия с 
много продължителен период на 
изпълнение, при условие че 
изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия е започнало до 
2019 г.;

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2016 г.;

б) инсталацията за възобновяема 
енергия трябва да има работна 
мощност равна или по-голяма от 5 
000 MW; 
в) трябва да е невъзможно 
инсталацията да бъде пусната в 
експлоатация до 2020 г.;
г) трябва да е възможно 
инсталацията да бъде пусната в 
експлоатация до 2022 г.

Or. fr

Обосновка

Member States must be given as much flexibility as possible and not be subject to overly 
restrictive conditions.
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Изменениe 449
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на тяхна територия на 
инсталации за възобновяема енергия с 
много продължителен период на 
изпълнение, ако са изпълнени следните 
условия:

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на тяхна територия на 
инсталации за възобновяема енергия с 
много продължителен период на 
изпълнение, ако са изпълнени следните 
условия:

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2016 г.;

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2018 г.;

б) инсталацията за възобновяема 
енергия трябва да има работна мощност 
равна или по-голяма от 5 000 MW;

б) инсталацията за възобновяема 
енергия трябва да има работна мощност 
равна или по-голяма от 1 000 MW или 
поне равна на 5% от максималния 
енергиен капацитет на засегнатата 
държава-членка;

в) трябва да е невъзможно инсталацията 
да бъде пусната в експлоатация до 2020 
г.;

в) трябва да е невъзможно инсталацията 
да бъде пусната в експлоатация до 2020 
г.;

г) трябва да е възможно инсталацията да 
бъде пусната в експлоатация до 2022 г.

г) трябва да е възможно инсталацията да 
бъде пусната в експлоатация до 2024 г.

Or. en

Обосновка

The originally set requirements are discriminatory as they enable application of this 
provision only in a very limited number of cases of Member States and for specific 
technologies of renewable sources.
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Изменениe 450
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на тяхна територия на 
инсталации за възобновяема енергия с 
много продължителен период на 
изпълнение, ако са изпълнени следните 
условия:

2. Държавите-членки могат да поискат 
от Комисията да бъде взето под 
внимание, за целите на параграф 1, 
изграждането на инсталации за 
възобновяема енергия с много 
продължителен период на изпълнение, 
ако са изпълнени следните условия:

Or. en

Обосновка

The inclusion of the phrase ‘on their territory’ could restrict the application of the Directive 
such that where a project lies between two Member States it would not be afforded the 
flexibility provision.

Изменениe 451
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е
започнало до 2016 г.,

а) разрешителните, необходими за 
изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да са 
издадени до 2015 г.,

Or. de

Обосновка

It is inevitable that many construction projects will encounter delays. Accordingly a degree of 
flexibility is necessary. By including construction projects started up to six months after the 
time limit, a degree of flexibility is achieved on the interim target without undermining 
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progress (since this does not lead to any relaxation of the target).

Изменениe 452
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2016 г.;

а) изграждането на инсталацията за 
възобновяема енергия трябва да е 
започнало до 2018 г.;

Or. en

Обосновка

If the need for construction to have commenced by 2016 is set under Article 5(2)(a), this could 
create unnecessary restrictions. An offshore wind farm could have a lead time of 2 years and 
so on this basis would be excluded, however it should be included in contributing to Member 
States’ achievements of their targets. This requirement should be extended to 2018.

Изменениe 453
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) инсталацията за възобновяема 
енергия трябва да има работна 
мощност равна или по-голяма от 5 
000 MW,

заличава се

Or. de

Обосновка

To enable smaller plants, which add up to a large potential, also to be taken into account in 
achieving the renewables share target, all plants should be included.
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Изменениe 454
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Комисията ще вземе решение каква 
корекция да бъде направена на дела на 
енергията от възобновяеми източници 
на съответната държава-членка за 2020 
г., като се вземе предвид напредъкът 
на изграждането, количеството 
финансова помощ, предоставена на 
инсталацията и количеството 
възобновяема енергия, която 
инсталацията ще произвежда когато 
бъде изградена, в средно натоварена 
година.

Комисията ще вземе решение каква 
корекция да бъде направена на дела на 
енергията от възобновяеми източници 
на съответната държава-членка за 2020 
г., като се вземе предвид количеството 
възобновяема енергия, която 
инсталацията ще произвежда когато 
бъде изградена, в средно натоварена 
година.

Or. de

Обосновка

The only relevant factor in calculating the contribution of these plants is their production 
capacity, since the goal of the directive is to increase the share of renewables in final energy 
consumption in the EU.

Изменениe 455
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие не й е 
възможно да спази дела на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., 
посочен в третата колона на 
таблицата в Приложение I, тя следва 

заличава се
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възможно най-бързо да уведоми за 
това Комисията. Комисията ще 
приеме решение дали наистина е 
имало форсмажорно събитие, като в 
такъв случай ще реши каква корекция 
да бъде направена на крайното 
потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г. 

Or. de

Обосновка

The reference to ‘force majeure’ in the directive is superfluous. 

Изменениe 456
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие не й е 
възможно да спази дела на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията ще приеме решение дали 
наистина е имало форсмажорно 
събитие, като в такъв случай ще реши 
каква корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г.

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие не й е 
възможно да спази дела на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията, след подробна 
консултация със засегнатата 
държава-членка, ще приеме решение 
дали наистина е имало форсмажорно 
събитие, като в такъв случай ще реши 
каква корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г.

Or. en
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Изменениe 457
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие не й е 
възможно да спази дела на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията ще приеме решение дали 
наистина е имало форсмажорно 
събитие, като в такъв случай ще реши 
каква корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази
държава-членка за 2020 г. 

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради непреодолимо препятствие не 
й е възможно да спази дела на енергия 
от възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията ще приеме решение дали 
наистина е имало непреодолимо 
препятствие, като в такъв случай ще 
реши каква корекция да бъде направена 
на крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г.

Or. en

Обосновка

‘Force majeure’ is a legal term (e.g. excluding barriers that have been foreseen in advance) 
that is not usually wanted in any directives. Therefore, other wording like insuperable 
obstacle should be used.

Изменениe 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия, 
произведено в съответната държава-

4. За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия, 
произведено в съответната държава-
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членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията от 
помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали, 
произведена на база на предварително 
изпомпана на горното ниво вода, с 
корекция в съответствие с член 10.

членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията от 
помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали, в 
количество, съответстващо на 
предварително изпомпаната вода.

Or. es

Обосновка

The calculation of renewable energy from mixed-pumping plants should be clearly specified 
in order to ensure that all the Member States apply the same criteria. In the case of pure 
pumping it is very simple, since not all the energy generated in such plants is renewable. In 
the case of mixed pumping the production of electricity from natural sources must be 
estimated. For the sake of simplicity it could be considered that the energy recovered from 
pumping is a fixed percentage of pumping consumption (60%-70%).

Изменениe 459
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия, 
произведено в съответната държава-
членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията от 
помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали, 
произведена на база на предварително 
изпомпана на горното ниво вода, с 
корекция в съответствие с член 10.

4. За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия,
произведено в съответната държава-
членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията, 
произведена в помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали на 
базата на предварително изпомпана на 
горното ниво вода, с корекция в 
съответствие с член 10.

Or. de
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Обосновка

The exclusion of electricity production from pump storage units in the Commission proposal 
could be read as meaning that all electricity production from pump storage units, including 
those using natural stream flow, is excluded from the achievement of the target. A 
clarification is therefore needed to show that only hydropower production from pump storage 
units is excluded.

Изменениe 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 5– параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Когато биоразградимият дял от 
промишлените и общинските 
отпадъци не може да бъде точно 
изчислен, се изчисляват 70% от 
общия размер на тези отпадъци.

Or. es

Обосновка

For the purpose of calculating the biodegradable proportion of industrial and municipal 
waste, Eurostat uses the figure of 50% of municipal waste. Official studies carried out in 
certain Member States indicate that 70% of waste is biodegradable, hence a common 
percentage applicable to all the Member States could be established here.

Изменениe 461
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Електроенергията, произведена от 
водноелектрически централи, ще се 
отчита в съответствие с 
нормализационното правило, 
посочено в Приложение II.

Електроенергията, произведена от 
водноелектрически централи, ще бъде 
нормализирана с цел отчитане на 
ежегодното вариране след датата, на 
която настоящата Директива влиза 
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в сила. В съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
Комисията разработва правила за 
нормализиране в срок до ххх.

Or. en

Обосновка

The suggested formula gives in some cases a distorted picture of the production. The formula 
does not reflect successfully the annual generation if the plant has been modified in such way 
that its capacity has not increased but the generation has increased. Investments that lead to 
an increased capacity, but do not expand the amount of generated power, are also reflected 
incorrectly. A more successful formula for normalisation of future hydropower generation 
should be developed in comitology.

Изменениe 462
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Електроенергията, произведена от 
водноелектрически централи, ще се 
отчита в съответствие с 
нормализационното правило, посочено в 
Приложение II.

Електроенергията, произведена от 
водноелектрически и вятърни
централи, ще се отчита в съответствие с 
нормализационното правило, посочено в 
приложение II.

Or. de

Обосновка

The electricity generated by hydropower and wind energy should be taken into account in 
accordance with the normalisation rule in Annex II.
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Изменениe 463
Lena Ek

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

5. За целите на параграф 1, буква б), 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане ще се изчислява като 
потреблението на енергия от 
възобновяеми източници, доставена на 
отраслите на обработващата 
промишленост, транспорта,
домакинствата, услугите, селското 
стопанство, горското стопанство и 
рибното стопанство за целите на 
отоплението и охлаждането, 
включително потреблението от 
топлофикационни или охладителни 
мрежи на енергия от възобновяеми 
източници, коригирано съгласно член 
10.

5. За целите на параграф 1, буква б), 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане ще се изчислява като 
количеството, произведено от 
топлофикационни или охладителни 
мрежи на енергия в държава-членка
от възобновяеми източници и като 
потреблението на друг вид енергия от 
възобновяеми източници в 
промишлеността, домакинствата, 
услугите, селското стопанство, горското 
стопанство и рибното стопанство за 
целите на отоплението, охлаждането и 
преработката, коригирано съгласно 
член 10.

Or. xm

Обосновка

In Article 5 concerning calculations it is important that the calculations should be consistent. 
The Commission proposes that the final consumption of (renewable) energy should include 
distribution losses: Sweden is in favour of this because the guarantees of origin in Article 6 
are issued for the production of electricity, heating and cooling and this therefore includes 
distribution losses. In addition, there is an error in the Article, since transport is included in 
Article 5(1)(c), so it should be deleted from Article 5(5).

Изменениe 464
Jan Březina

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от Топлинната енергия, произвеждана от 
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термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на 
минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното 
етикетиране, формулирани на 
основание на Регламент (ЕО) № 
1980/2000 и, по-специално, на 
минимално допустимия коефициент 
на трансформация, посочен в Решение 
2007/742/ЕО и преразгледан във връзка 
с горепосочения Регламент.

термопомпи въз основа на 
аеротермална, геотермална и 
хидротермална енергия, ще се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, буква 
б), само при условие, че 
първоначалната използвана енергия е 
по-малка от крайната произведена 
енергия. За изчисляване на 
възобновяемата енергия, произведена 
от термопомпи, следва да се отчита 
единствено делът, взет от околната 
среда (аеротермална, геотермална и 
хидротермална енергия).

Or. en

Обосновка

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU’s energy and 
climate protection goals.

Изменениe 465
Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия, топлинна енергия от 
почвата, аеротермална или 
хидротермална енергия — от почвата, 
въздуха или от водата, ще се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, буква б), 
само при условие, че Коефициентът 
на възобновяемост (COR) е по-голям 
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че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на 
минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното 
етикетиране, формулирани на 
основание на Регламент (ЕО) № 
1980/2000 и, по-специално, на 
минимално допустимия коефициент 
на трансформация, посочен в Решение 
2007/742/ЕО и преразгледан във връзка 
с горепосочения Регламент.

от 0, т.е. произведената от 
възобновяеми източници енергия е по-
голяма от използваната енергия от 
други източници.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the right heat pumps are included in the directive as renewable, and 
that others which do not qualify as such remain out, we would like to propose a new principle 
to determine whether a heat pump is defined as a renewable energy technology: All heat 
pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input shall be 
considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E other sources

Изменениe 466
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на 

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на 
аеротермална, геотермална и 
хидротермална енергия, ще се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, буква 
б), само при условие, че 
първоначалната използвана енергия е 
по-малка от крайната произведена 
енергия. За изчисляване на 
възобновяемата енергия, произведена 
от термопомпи, следва да се отчита 
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минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното 
етикетиране, формулирани на 
основание на Регламент (ЕО) № 
1980/2000 и, по-специално, на 
минимално допустимия коефициент 
на трансформация, посочен в Решение 
2007/742/ЕО и преразгледан във връзка 
с горепосочения Регламент.

единствено делът, взет от околната 
среда (аеротермална, геотермална и 
хидротермална енергия).

Or. en

Обосновка

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU’s energy and 
climate protection goals.

Изменениe 467
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на 
минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното 
етикетиране, формулирани на 
основание на Регламент (ЕО) № 
1980/2000 и, по-специално, на 
минимално допустимия коефициент 
на трансформация, посочен в Решение 
2007/742/ЕО и преразгледан във връзка 

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, на 
топлинна енергия от отпадъци или 
друга топлинна енергия от 
възобновяеми източници, ще се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, буква 
б), доколкото тя превишава крайната 
използвана енергия от невъзобновяеми 
източници, необходима за 
експлоатация на системите.
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с горепосочения Регламент.

Or. en

Обосновка

Heat pumps used to improve the energy recovery from flue gases and other waste heat 
sources produce thermal energy for district heating and cooling, and should be takes into 
account for the final consumption of energy from renewable sources.

Heat pumps using geothermal resources from the ground or groundwater need some energy 
input (typically in form of electricity) to function, like all other energy systems. In order to 
address the total amount of produced renewable and useful heat, the final energy input has to 
be deduced from the shallow geothermal heating and cooling production.

Изменениe 468
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на
минимално допустимите изисквания във 
връзка с екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан 
във връзка с горепосочения Регламент.

Топлинната енергия, произвеждана от 
отоплителни или охладителни 
системи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в
параграф 1, буква б), само в частта, 
която надвишава първоначално 
вложената енергия от 
невъзобновяеми източници, 
необходима за експлоатация на 
системите. Тези отоплителни или 
охладителни системи трябва да 
бъдат правилно изградени и да бъдат 
инсталирани и експлоатирани от 
компетентен и добре обучен персонал. 
Енергийната ефективност на 
термопомпите въз основа на 
геотермална енергия — от почвата 
или от водата, трябва да изпълнява
минимално допустимите изисквания във 
връзка с екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
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специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан в 
съответствие с горепосочения 
Регламент.

Or. de

Обосновка

The most efficient types of heat pump may only be subsidised in accordance with Directive 
2007/742/EC. Thermal energy from heat pumps is covered by the existing Directive 
2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services. The amendment also seeks to 
ensure that the various types of pump are installed by competent, fully-trained staff.

Изменениe 469
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на минимално 
допустимите изисквания във връзка с 
екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан 
във връзка с горепосочения Регламент.

Възобновяемата част от топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи геотермални ресурси от 
почвата или от водата или топлина 
от околния въздух, ще се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, буква б), 
само при условие, че енергийната 
ефективност на термопомпите отговаря 
на минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан в 
съответствие с горепосочения 
Регламент. Възобновяемата част ще 
бъде определяна като разликата 
между произведената топлинна 
енергия и първичната, произведена от 
конвенционални източници енергия, 
изразходвана от термопомпата.
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Or. en

Обосновка

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy. 
Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of energy generated by the heat pump 
to be renewable. Only the renewable part of the total thermal energy produced should be 
taken into account. This part corresponds to the difference between the thermal energy 
generated and the primary conventional energy consumed by the heat pump. Besides, this 
approach is the basis of the eco-label mentioned in the Article where all kinds of heat pumps 
must meet minimum standards of performance.

Изменениe 470
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на минимално 
допустимите изисквания във връзка с 
екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан 
във връзка с горепосочения Регламент.

Възобновяемата част от топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи геотермални ресурси от 
почвата или от водата или топлина 
от околния въздух, ще се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, буква б), 
само при условие, че енергийната 
ефективност на термопомпите отговаря 
на минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното етикетиране, 
формулирани на основание на 
Регламент (ЕО) № 1980/2000 и, по-
специално, на минимално допустимия 
коефициент на трансформация, посочен 
в Решение 2007/742/ЕО и преразгледан в 
съответствие с горепосочения 
Регламент. Възобновяемата част ще
бъде определяна като разликата 
между произведената топлинна 
енергия и първичната, произведена от 
конвенционални източници енергия, 
изразходвана от термопомпата.

Or. en
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Обосновка

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy 
(electricity, natural gas, etc). Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of 
energy generated by the heat pump to be renewable. Only the renewable part of the total 
thermal energy produced should be taken into account. This part corresponds to the 
difference between the thermal energy generated and the primary conventional energy 
consumed by the heat pump.

Изменениe 471
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само при условие, 
че енергийната ефективност на 
термопомпите отговаря на 
минимално допустимите изисквания 
във връзка с екологичното 
етикетиране, формулирани на 
основание на Регламент (ЕО) № 
1980/2000 и, по-специално, на 
минимално допустимия коефициент 
на трансформация, посочен в Решение 
2007/742/ЕО и преразгледан във връзка 
с горепосочения Регламент.

Топлинната енергия, произвеждана от 
термопомпи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б). Топлинната 
енергия, добита от термопомпи, 
ползващи топлина от околния въздух, 
ще се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), при използване на 
методологията и определенията на 
статистическите данни на 
Евростат за възобновяемата енергия.

Or. en

Обосновка

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.
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Изменениe 472
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, генерирана от 
пасивни енергийни системи, 
благодарение на които се постига по-
малко енергийно потребление по 
пасивен път, чрез конструкцията на 
сградата или в резултат на топлинна 
енергия, генерирана от 
невъзобновяеми източници, няма да 
бъде отчитана за целите на параграф 
1, буква (б).

заличава се

Or. en

Обосновка

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.

Изменениe 473
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

7a. Държавите-членки трябва да 
поощряват и насърчават енергийната 
ефикасност и пестенето на енергия 
като ценни методи за увеличаване на 
дела на възобновяемите източници и 
за по-лесно постигане на целите, 
посочени в настоящата Директива.
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Or. it

Изменениe 474
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
може да бъде отчитана за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
както и енергия в транспортния 
сектор, се отчитат за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

(а) тя се потребява в Общността, а) те се потребяват физически в 
Общността;

б) електроенергията се произвежда от 
инсталация, която е влязла в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива; и

б) те биват произвеждани в нова
инсталация; и

в) за електроенергията е издадена 
гаранция за произход, съставна част от 
система за гарантиране на произхода, 
еквивалентна на посочената в 
настоящата директива.

в) за тях е издадена гаранция за 
произход, съставна част от система за 
гарантиране на произхода, еквивалентна 
на посочената в настоящата директива.

Or. de

Обосновка

A rule for biofuels complying with the requirements of Article 5(9) for taking into account 
electricity imported from third countries is necessary to enable top-up production to take 
place.
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Изменениe 475
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
може да бъде отчитана за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

9. Електроенергия и енергия в 
транспортния сектор, произведени от 
възобновяеми източници в трети страни, 
се отчитат за целите на определяне на 
степента на спазване на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, ако:

а) електроенергията се потребява в 
Общността;

а) те се потребяват физически в 
Общността;

б) електроенергията се произвежда от 
инсталация, която е влязла в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива; и 

б) те се произвеждат от инсталация, 
която е влязла в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива; and 

в) за електроенергията е издадена 
гаранция за произход, съставна част от 
система за гарантиране на произхода, 
еквивалентна на посочената в 
настоящата директива.

(в) за тях е издадена гаранция за 
произход, съставна част от система за 
гарантиране на произхода, еквивалентна 
на посочената в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

In order to guarantee an additional consumption of renewable energy in transport the 
transport sector needs to be included in this article. The addition "physically imported” is 
discussed in the Council Energy Working Group, and is an improvement of the Commission 
proposal.
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Изменениe 476
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
може да бъде отчитана за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

9. Енергията, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
се отчита за целите на определяне на 
степента на спазване на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. it

Обосновка

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
principle is upheld.

Изменениe 477
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) електроенергията се потребява в 
Общността;

заличава се

Or. it

Обосновка

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
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principle is upheld.

Изменениe 478
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 5 - параграф 9 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) електроенергията се произвежда от 
инсталация, която е влязла в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива; и 

б) електроенергията се произвежда от 
инсталация, която е влязла в 
експлоатация след 1 януари 2005 г.; and

Or. de

Обосновка

The cut-off date for dividing between old and new installations must be clearly defined and 
should be set as early as possible so as to avoid investments being unnecessarily delayed. 
Since the directive takes 2005 as its reference year, 1 January 2005 is the best date for this 
purpose.

Изменениe 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) за електроенергията е издадена
гаранция за произход, съставна част от 
система за гарантиране на произхода, 
еквивалентна на посочената в 
настоящата директива.

в) за електроенергията са били издадени
гаранция за произход и счетоводно 
удостоверение за прехвърляне, които 
са съставна част от система за 
гарантиране на произхода, еквивалентна 
на посочената в настоящата директива, 
а счетоводните удостоверения за 
прехвърляне са били прехвърлени и 
отменени в съответния регистър за 
удостоверения на държавата-членка, 
за целите на която следва да бъде 
предоставена електроенергията.
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Or. de

Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменениe 480
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

ва) по отношение на енергия, 
потребявана в трета държава, всяка 
държава-членка може – с оглед на 
постигане на собствената си цел – да 
придобие гаранции за произход, които 
покриват до 50% от разликата между 
целта на отрасъла и получения през 
2005 г. резултат.

Or. it

Обосновка

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
principle is upheld.

Изменениe 481
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

ва) третата държава е приела 
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задължителни цели за възобновяема 
енергия, сравними по амбициозност с 
целта на ЕС, и е преизпълнила тази 
задача посредством изнесеното 
количество.

Or. en

Обосновка

Counting renewable electricity imports from third countries towards Member States’ targets 
threaten to undermine the European target and the objectives of climate protection and 
increased security of supply. Physical renewable electricity imports should only count 
towards the EU target if the exporting country has adopted binding targets set as an 
equivalent level of ambition to the EU Member States’ one and if it is overachieving these 
targets by the exported amount.

Изменениe 482
Werner Langen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

9a. При наблюдаване на напредъка на 
държавите-членки и при прилагане на 
плана за действие за възобновяема 
енергия следва да се отчита делът на 
източниците с ниско съдържание на 
CO2 в енергийния микс.

Or. de

Обосновка

The main objective of the EU’s energy and climate package is to reduce CO2 emissions. It 
must be left up to the Member States to decide whether to use other (nuclear) technology for 
CO2 reduction.
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Изменениe 483
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 5a
Гаранция за произход на 

електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници на енергия

1. Държавите-членки гарантират, че 
произходът на електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, може да се гарантира 
като такъв по смисъла на 
настоящата директива в 
съответствие с обективните, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, изложени от всяка една 
държава-членка. Те гарантират 
издаването на гаранция за произход за 
тази цел, в отговор на такова искане.
2. Държавите-членки посочват 
единствен компетентен, независим 
от дейностите по производство и 
разпределение, който да наблюдава 
въпросите, свързани с тези гаранции 
за произход.
3. Гаранцията за произход:
- посочва енергийния източник, от 
който е произведена 
електроенергията, уточнява датата 
и мястото на производство, а в 
случаите на водноелектрически 
инсталации посочва и тяхната 
мощност;
- служи на производителите на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници да докажат, че 
продаваната от тях електроенергия 
действително е произведена от 
възобновяеми енергийни източници по 
смисъла на настоящата директива.
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4. Гаранциите за произход, издадени в 
съответствие с параграф 2, следва да 
бъдат взаимно признавани от 
държавите-членки, и особено като 
доказателство на елементите, 
посочени в параграф 3. Всеки отказ за 
признаване на гаранция за произход 
като такова доказателство, по-
специално с оглед на 
предотвратяването на измама, 
трябва да се базира на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии. В случай на отказ да бъде 
призната гаранция за произход, 
Комисията може да принуди 
отказалата страна да я признае, и по-
специално с оглед на обективните, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, на които се основава 
подобно признаване. 
5. Компетентният орган въвежда 
подходящи механизми, които да 
осигурят точността и 
надеждността на гаранциите за 
произход, и очертава в доклада, 
посочен в член 19, параграф 1 
предприетите мерки за осигуряване 
на надеждността на системата за 
гаранции.

Or. en

Обосновка

This Article is part of the Directive 2001/77/EC on the promotion of RES-electricity and 
should be adopted accordingly.
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Изменениe 484
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 6 заличава се
Гаранции за произход на 

електроенергията, топлинната и 
охладителната енергия произведени 

от възобновяеми енергийни 
източници

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници в централи с мощност 
поне 5 MWт, може да се гарантира 
като такъв по смисъла на 
настоящата директива. 
За тази цел, държавите-членки следва 
да осигурят издаването на гаранция 
за произход в отговор на съответна 
заявка от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се 
отнася за единица за количество 
енергия от 1 MWh. За всеки MWh 
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.
2. Гаранциите за произход следва да 
бъдат издавани, прехвърляни и 
отменяни по електронен път. Те 
следва да са точни, надеждни и 
защитени от злоупотреби. 
Гаранциите за произход съдържат 
най-малко следните данни:
а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
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крайната дата за нейното 
производство; 
б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за: 
електроенергия; или 
– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;
(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и 
мощността на инсталацията, 
където енергията е била произведена, 
както и датата, на която 
инсталацията е влязла в 
експлоатация;
(г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;
(д) количеството и видът на 
евентуална инвестиционна помощ, 
която е била дадена за инсталацията.
3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата 
директива. Всеки отказ на държава-
членка да признае гаранция за 
произход следва да се основава на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии. 
В случай на отказ за признаване на 
гаранция за произход, Комисията 
може да приеме решение, изискващо 
от съответната държава-членка да 
го признае. 
4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават 
в срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

Or. en
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Обосновка

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.

Изменениe 485
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки гарантират, с цел 
разкриване на произхода на 
електроенергията, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и недискриминационни критерии, 
посочени от всяка държава-членка.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се 
отнася за единица за количество 
енергия от 1 MWh. За всеки MWh 
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. За всяка единица
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

Държавите-членки могат да посочат 
един или повече от един компетентен 
орган, независим от дейностите по 
производство, търговия, доставка и 
разпределение, който да наблюдава 
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въпросите, свързани с гаранциите за 
произход.

2. Гаранциите за произход следва да 
бъдат издавани, прехвърляни и 
отменяни по електронен път. Те 
следва да са точни, надеждни и 
защитени от злоупотреби.

2. Държавите-членки или 
компетентният 
орган/компетентните органи 
въвеждат подходящи механизми, 
които да гарантират, че гаранциите 
за произход са точни, надеждни и 
защитени от злоупотреби.

Гаранциите за произход съдържат най-
малко следните данни:

Гаранциите за произход съдържат най-
малко следните данни:

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:

електроенергия; или електроенергия; или

– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

(г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

(д) количеството и видът на 
евентуална инвестиционна помощ, 
която е била дадена за инсталацията.

Гаранцията за произход служи на 
производителите на електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници да докажат, че 
продаваната от тях електроенергия 
действително е произведена от 
възобновяеми енергийни източници по 
смисъла на настоящата директива.

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива. 

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
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Всеки отказ на държава-членка да 
признае гаранция за произход следва 
да се основава на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии. В случай на отказ за 
признаване на гаранция за произход, 
Комисията може да приеме решение, 
изискващо от съответната държава-
членка да го признае.

изключително като доказателство за 
елементите, посочени в параграф 
втори. Държавата-членка може да 
откаже да признае гаранцията за 
произход единствено когато разполага 
с добре обосновани съмнения относно 
нейната точност, надеждност и 
истинност. Държавата-членка 
споделя информацията, свързана с 
тези съмнения, с Комисията.
Ако Комисията установи, че 
евентуален отказ за признаване на 
гаранцията за произход е 
неоснователен, Комисията може да 
вземе решение, с което да изиска от 
въпросната държава-членка да  
признае гаранцията за произход. Ако 
Комисията, въпреки това, установи, 
че отказът на гаранция за произход е 
добре обоснован, други държави-
членки могат да откажат да 
признават подобни гаранции за 
произход от издаващата държава-
членка, докато основанията за 
съмнения относно точността, 
надеждността и истинността 
бъдат разрешени по подходящ начин.

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

4. Държавите-членки или 
компетентният 
орган/компетентните органи следва 
да осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

Or. en

Обосновка

This Article is necessary to confirm that Guarantees of Origin will continue to exist in their 
current form (for disclosure), and must now be issued in respect of renewable heat 
installations over 5MW in size.
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Изменениe 486
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки гарантират, с цел 
разкриване на произхода на 
електроенергията, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и недискриминационни критерии, 
посочени от всяка държава-членка.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се 
отнася за единица за количество 
енергия от 1 MWh. За всеки MWh 
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. За всяка единица
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

Държавите-членки могат да посочат 
един или повече от един компетентен 
орган, независим от дейностите по 
производство, търговия, доставка и 
разпределение, който да наблюдава 
въпросите, свързани с гаранциите за 
произход.

2. Гаранциите за произход следва да 
бъдат издавани, прехвърляни и 
отменяни по електронен път. Те 
следва да са точни, надеждни и 
защитени от злоупотреби.

2. Държавите-членки или 
компетентният 
орган/компетентните органи 
въвеждат подходящи механизми, 
които да гарантират, че гаранциите 
за произход са точни, надеждни и 
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защитени от злоупотреби. 
Гаранциите за произход съдържат най-
малко следните данни:

Гаранциите за произход съдържат най-
малко следните данни:

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:

електроенергия; или електроенергия; или

– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

(г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

(д) количеството и видът на 
евентуална инвестиционна помощ, 
която е била дадена за инсталацията.

Гаранцията за произход служи на 
производителите на електроенергия 
от възобновяеми енергийни 
източници да докажат, че 
продаваната от тях електроенергия 
действително е произведена от 
възобновяеми енергийни източници по 
смисъла на настоящата директива.

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива.
Всеки отказ на държава-членка да 
признае гаранция за произход следва 
да се основава на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии.

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
изключително като доказателство за 
елементите, посочени в параграф 
втори. Държавата-членка може да 
откаже да признае гаранцията за 
произход единствено когато разполага 
с добре обосновани съмнения относно 
нейната точност, надеждност и 
истинност. Държавата-членка 
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споделя информацията, свързана с 
тези съмнения, с Комисията.

В случай на отказ за признаване на 
гаранция за произход, Комисията 
може да приеме решение, изискващо 
от съответната държава-членка да 
го признае.

Ако Комисията установи, че 
евентуален отказ за признаване на 
гаранцията за произход е 
неоснователен, Комисията може да 
вземе решение, с което да изиска от 
въпросната държава-членка да  
признае гаранцията за произход. Ако 
Комисията, въпреки това, установи, 
че отказът на гаранция за произход е 
добре обоснован, други държави-
членки могат да откажат да 
признават подобни гаранции за 
произход от издаващата държава-
членка, докато основанията за 
съмнения относно точността, 
надеждността и истинността 
бъдат разрешени по подходящ начин.

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

4. Държавите-членки или 
компетентният 
орган/компетентните органи следва 
да осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

Or. xm

Обосновка

The original proposal for trading with guarantees is proving to be excessively bureaucratic 
and disadvantageous to countries with a system of feed-in support for renewable sources. It 
may arouse fears that the implementation of such a proposal could contravene EU law. The 
new proposal pursues the same objective as the Commission’s original one on trading with 
guarantees of origin - i.e. it enables the Member States to transfer their targets flexibly 
amongst themselves - but at the same time it does not jeopardise the national support system 
and it allows the Member States to monitor the achievement of their targets.
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Изменениe 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници в централи с мощност 
поне 5 MWт, може да се гарантира като 
такъв по смисъла на настоящата 
директива. 

1. Държавите-членки гарантират –
единствено с информационна цел - че 
произходът на електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, може да се гарантира като 
такъв по смисъла на настоящата 
директива в съответствие с 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, 
изложени от всяка една държава-
членка. 

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се 
отнася за единица за количество 
енергия от 1 MWh. За всеки MWh 
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. За всяка единица
произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

Or. es

Обосновка

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the 
promotion of renewable electricity.
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Изменениe 488
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия,
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки гарантират, с цел 
разкриване на произхода на 
електроенергията, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 1 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива, в 
съответствие с обективни, прозрачни 
и недискриминационни критерии, 
посочени от всяка държава-членка.

Or. en

Обосновка

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Изменениe 489
Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 

1. Държавите-членки гарантират, че 
произходът на електроенергията или 
биогоривата, произведени от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
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смисъла на настоящата директива. смисъла на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included if a properly functioning 
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
grid.

Изменениe 490
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 1 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The issuing of Guarantees of Origin should be mandatory, so that each unit of electricity 
produced from renewable sources should get a GO. For heating and cooling purposes, the 
threshold of 5 MWth is too high and should be brought down to 1 MWth.
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Изменениe 491
Werner Langen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки гарантират, че 
произходът на електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, както и на топлинната и 
охладителна енергия, произведена от 
възобновяеми източници в централи с 
мощност поне 1 MWт, може да се 
гарантира като такъв по смисъла на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

1 MW should be used as the standard unit throughout. The use of 1 MW instead of 5 MW does 
not give rise to any additional administrative burden, since the system is electronic.

Изменениe 492
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна 
заявка от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 
за единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход за всяка единица енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници. Гаранцията за произход 
следва стандартно да се отнася за 
единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

Or. en
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Обосновка

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.

Изменениe 493
Werner Langen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна 
заявка от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 
за единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

За тази цел, държавите-членки 
гарантират издаването на гаранция за 
произход на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 
за единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

Or. de

Обосновка

A GO should be issued for every MWh produced, and not just on request.

Изменениe 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна 
заявка от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 

За тази цел, държавите-членки 
гарантират издаването на гаранция за 
произход и на счетоводно 
удостоверение за прехвърляне по 
отношение на дела на 
възобновяемата енергия, произведена 
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за единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

от тези инсталации. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 
за единица за количество енергия от 1 
MWh. 

За инсталации, които произвеждат 
електроенергия от възобновяеми
източници, която не бива подавана в 
разпределителна или преносна мрежа, 
гаранции за произход и счетоводни 
удостоверения за прехвърляне се 
издават единствено в отговор на 
поискване от страна на 
производителя.
За инсталации с мощност по-малка 
от 5 MWth топлинна или 
охладителна енергия, произведена от 
възобновяеми източници, държавите-
членки решават дали следва да бъдат 
издавани гаранции за произход или 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне. 

Or. de

Обосновка

In principle the Member States should automatically issue the relevant certificates for 
renewable energy. However, for electricity which is not fed into the public network, a 
certificate should be issued only at the request of the producer. For heat production under the 
5 MW threshold the Member States should be permitted, but not obliged, to issue certificates.

Изменениe 495
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За тази цел, държавите-членки следва да 
осигурят издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 

За тази цел, държавите-членки 
гарантират издаването на гаранция за 
произход в отговор на съответна заявка 
от страна на производител на 
възобновяема енергия. Гаранцията за 
произход следва стандартно да се отнася 
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за единица за количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.

за единица за количество енергия от 1 
MWh. Подновяемият характер на
всеки MWh произведена енергия бива 
сертифициран само веднъж. Въпреки 
това, без да се засяга тази разпоредба, 
гаранции за произход по смисъла на 
Директива 2004/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 
февруари 2004 г. относно 
насърчаването на комбинираното 
производство на енергия, основаващо 
се на търсенето на полезна 
топлоенергия на вътрешния енергиен 
пазар1 може да бъдат издавани 
едновременно, когато това е уместно.
_________________________________
1OВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

Or. de

Обосновка

By analogy with the Cogeneration Directive, a threshold of 1 MWth is advisable, particularly 
since heating plants, in view of their local nature, are generally designed for smaller 
capacities. To ensure that renewables are used as efficiently as possible, it should be possible 
for renewables used in cogeneration plants to receive an additional bonus. Both cogeneration 
and renewable status should be certified, in order to ensure that they appear correctly in the 
statistics.

Изменениe 496
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Гаранциите за произход съдържат 
два елемента:
а) целеви елемент, който позволява да 
бъде съотнесено количеството 
енергия от възобновяеми източници 
спрямо целта за възобновяема енергия 
на дадена държава-членка. и
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б) елемент, свързан с разкриването на 
комбинацията от енергийни 
източници, който позволява на 
производителите на енергия да 
докажат, че продават енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници и който служи за 
оповестяване на комбинацията от 
източниците на доставената 
енергия.
Тези два елемента могат да бъдат 
предмет на отделни сделки.

Or. en

Обосновка

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.

Изменениe 497
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Гаранции за произход могат да се 
издават относно електроенергия от 
възобновяеми източници, чието 
производство и потребление е 
отчасти или напълно независимо от 
предприятията за предоставяне на 
обществени услуги, въз основа на 
точно, надеждно и защитено от 
злоупотреби изчисляване на 
независимото търсене, на което е 
отговорено по такъв начин.

Or. en
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Обосновка

Some forms of electricity generation such as photovoltaics may produce only a small amount
of electricity at a time which is entirely used on site. Nevertheless the accumulated value of 
such generation is considerable and should be counted towards the renewable energy target, 
as it is displacing electricity demand from the grid.

Изменениe 498
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Гаранциите за произход съдържат 
два елемента:
а) целеви елемент, който позволява 
количеството енергия от 
възобновяеми източници да бъде 
съотнесено спрямо целта за 
възобновяема енергия на дадена 
държава-членка. Този елемент ще се 
прилага единствено при гаранции за 
произход, за които има одобрение да
бъдат прехвърляни между 
държавите-членки, и
б) елемент на разкриване на 
комбинацията от енергийни 
източници, който позволява на 
производителите на енергия да 
докажат, че продават енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници и който служи за 
оповестяване на комбинацията от 
източниците на доставената 
енергия.
Тези два елемента могат да бъдат 
предмет на отделни сделки.

Or. en
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Обосновка

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.

Изменениe 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Гаранциите за произход следва да 
бъдат издавани, прехвърляни и 
отменяни по електронен път. Те следва 
да са точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби. 

2. Гаранциите за произход и 
удостоверенията за прехвърляне 
трябва да бъдат издавани, прехвърляни 
и отменяни по електронен път. Те са 
точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби.

Гаранциите за произход следва да
съдържат най-малко следните данни:

Гаранциите за произход и 
удостоверенията за прехвърляне
съдържат най-малко следните данни:

(а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство;

(б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:  

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:  

(i) електроенергия; или електроенергия; или 

(ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

ii) отопление и/или охлаждане;

(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

(г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

(д) количеството и видът на 
евентуална инвестиционна помощ, 

д) тяхното предназначение:
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която е била дадена за инсталацията.
i) в случаите, които се отнасят до 
удостоверения за прехвърляне, да 
послужат като оценка на начина, по 
който държавата-членка изпълнява 
изискванията на настоящата 
директива относно националните 
цели;
ii) в случаите, които се отнасят до 
гаранции за произход, да послужат 
като доказателство от страна на 
производителите, доставчиците и 
потребителите, че енергията е 
произведена от възобновяеми 
източници.

Or. de

Обосновка

The Directive should include a reference to the intended use of the certificate (GO or TAC).

Изменениe 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Гаранциите за произход следва да 
бъдат издавани, прехвърляни и 
отменяни по електронен път. Те 
следва да са точни, надеждни и 
защитени от злоупотреби. 

2. Държавите-членки прилагат 
подходящи механизми, за да се 
осигури, че гаранциите за произход са 
точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби. 

Гаранциите за произход следва да
съдържат най-малко следните данни:

Гаранциите за произход съдържат най-
малко следните данни:

(а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство; 

а) какъв е енергийният източник, 
използван за производство на 
електроенергията и началната и 
крайната дата за нейното производство; 

(б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за:  
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(i) електроенергия; или 
ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;
(в) наименованието (identity), 
местоположението, вида и мощността 
на инсталацията, където енергията е 
била произведена, както и датата, на 
която инсталацията е влязла в 
експлоатация;

б) наименованието, местоположението, 
вида и мощността на инсталацията, 
където енергията е била произведена, 
както и датата, на която инсталацията е 
влязла в експлоатация;

(г) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер;

в) датата и държавата на издаване и 
уникален идентификационен номер.

(д) количеството и видът на 
евентуална инвестиционна помощ, 
която е била дадена за инсталацията.

Целта на гаранциите за произход е да 
позволят на производителите на 
електроенергия от възобновяеми 
източници да докажат, че продават 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници по смисъла на 
настоящата директива.

Or. es

Обосновка

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the 
promotion of renewable electricity.

Изменениe 501
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 6– параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Прехвърлянето на гаранции за 
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произход ще представлява 
действително предаване на правата 
върху гаранциите за произход на 
страната–купувач.

Or. en

Обосновка

Article 7(3) uses the phrase "held by each person", which implies that Guarantees of Origin 
(GoOS) are now a commodity and therefore captured by Articles 28,29 and 30 of the Treaty 
and subject to free movement of goods. However, through the proposed Directive the term 
"transfer" is used rather than trade. It would be appropriate to include a reference within 
Article 6(2) to make it clear that the transfer of GoOs can be considered as effective trade.

Изменениe 502
Lena Ek

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за: 

б) информация дали гаранцията за 
произход се отнася за: 

електроенергия; или електроенергия; или 
– (ii) топлинна и/или охладителна 
енергия;

– ii) топлинна и/или охладителна 
енергия; или
– iia) биогориво;

Or. en

Обосновка

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included, if a properly functioning 
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
grid. 
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Изменениe 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2a. В случаите, когато дадена 
инсталация, влязла в експлоатация 
след 1 януари 2005 г., е получила 
инвестиционна помощ, необходима за 
техническото функциониране на 
инсталацията, този факт се 
отбелязва във всички гаранции за 
произход и удостоверения за 
прехвърляне на съответната 
инсталация.

Or. de

Обосновка

References are made in the certificates to any operational and investment aid the renewable 
energy installation has received. However, support may be granted not only for the 
construction of the plant, but for other purposes such as flood protection.  Such investment 
aids do not influence the technical operation of the plant and need not appear on the 
certificate.

Изменениe 504
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2a. Държавите-членки могат да 
вземат решение относно това, дали 
да търгуват с гаранции за произход на 
електроенергия и топлинна и 
охладителна енергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en
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Обосновка

GoO must be optional for Member States in order to ensure target reaching. Companies 
should not be able to trade GoO’s if the Member State has not reached its interim targets.

Изменениe 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2б. Гаранциите за произход и 
удостоверенията за прехвърляне 
могат да бъдат търгувани 
самостоятелно и да бъдат отменяни 
по едно и също или по различно време. 
Правилата за това се приемат от 
държавите-членки.

Or. de

Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменениe 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива. 
Всеки отказ на държава-членка да 
признае гаранция за произход следва 
да се основава на обективни, 

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива, 
изключително като доказателство за 
елементите, посочени в параграф 
втори от настоящия член. Държава-
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прозрачни и недискриминационни 
критерии.

членка има право да откаже да 
признае гаранции за произход, 
единствено когато има основателни 
съмнения относно тяхната точност, 
надеждност и достоверност. 
Държавата-членка споделя с 
Комисията информацията, свързана 
със съмнения от подобен характер.

В случай на отказ за признаване на 
гаранция за произход, Комисията 
може да приеме решение, изискващо 
от съответната държава-членка да 
го признае.

Ако Комисията счита, че липсват 
достатъчно основания за отказа за 
признаване на гаранции за произход, 
тя може да приеме решение, 
изискващо от съответната държава-
членка да признае тези гаранции.

Or. es

Обосновка

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the 
promotion of renewable electricity.

Изменениe 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива. 
Всеки отказ на държава-членка да 
признае гаранция за произход следва да 
се основава на обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии.

3. Държавите-членки следва да 
признават гаранциите за произход и 
удостоверенията за прехвърляне, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата директива. 
Всеки отказ на държава-членка да 
признае гаранция за произход или 
удостоверение за прехвърляне следва 
да се основава на обективни, прозрачни 
и недискриминационни критерии.
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В случай на отказ за признаване на 
гаранция за произход, Комисията може 
да приеме решение, изискващо от 
съответната държава-членка да го 
признае. 

В случай на отказ за признаване на 
гаранция за произход или 
удостоверение за произход, Комисията 
може да приеме решение, изискващо от 
съответната държава-членка да го 
признае.

Or. de

Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменениe 508
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават 
в срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
произведената възобновяема енергия, 
се издават поне веднъж на всеки три 
месеца.

Or. en

Обосновка

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.
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Изменениe 509
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават 
в срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
произведената възобновяема енергия, 
се издават поне веднъж на всеки три 
месеца.

Or. en

Обосновка

To ensure the availability of the Guarantees of Origin and to foster liquidity in the markets, 
the GOs should be issued regularly, at least every three months, irrespective whether it is 
year-end or not.

Изменениe 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година. 

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход и удостоверения за 
прехвърляне, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

Or. de
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Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменениe 511
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от шест месеца след 
края на съответната година.

Or. en

Обосновка

The requirement for data to be submitted within three months may be an undue burden for 
Member States which have differing ways of collecting data and therefore we propose that 
this is extended to six months.

Изменениe 512
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 

4. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всички гаранции за 
произход, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 



PE409.383v01-00 82/103 AM\730535BG.doc

BG

дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.

дадена календарна година, се издават в 
срок не по-късно от шест месеца след 
края на съответната година.

Or. sl

Изменениe 513
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Държавите-членки гарантират, 
че ако производител на енергия от 
възобновяеми източници, произведена 
в централа за комбинирано 
производство на енергия, има право да 
получи гаранция за произход съгласно 
параграф 1 и разпоредбите на 
Директива 2004/8/ЕО, то за всяка 
единица количество енергия се издава 
само една гаранция за произход, 
съгласно изискванията на 
настоящата директива, както и тези 
на Директива 2004/8/ЕО. Тази 
гаранция за произход съчетава всички 
функции на отделните гаранции за 
произход съгласно настоящата 
директива и Директива 2004/8/ЕО.
Не се издават гаранции за произход 
съгласно настоящия член за енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, ако съществува някакво 
друго доказателство, което може да 
се използва за целите на 
предвиденото в Директива 2003/54/ЕО 
задължение за разкриване на 
източника на електроенергия.

Or. en
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Обосновка

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Изменениe 514
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Електроенергията, произведена 
от възобновяеми енергийни 
източници, която отговаря на 
условията за издаване на гаранция за 
произход съгласно Директива 
2004/8/ЕО, отговаря също и на 
условията за издаване на гаранции за 
произход съгласно настоящата 
директива.

Or. fr

Обосновка

Guarantees of origin issued under Directive 2004/8/EC are guarantees of origin relating to 
the electricity generated; their value is linked to the fact that the electricity is produced 
through cogeneration. There is therefore a fundamental difference compared to the guarantee 
of origin under this Directive: one relates to the energy source, the other to the electricity 
generation process.

Изменениe 515
Werner Langen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Като алтернатива на гаранциите 
за произход, държавите-членки имат 
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право, на доброволен принцип, да 
издават счетоводни удостоверения за 
прехвърляне, във връзка с които не се 
предоставят права съгласно 
настоящата директива. Държавите-
членки гарантират, че счетоводните 
удостоверения за прехвърляне 
отговарят на изискванията на 
параграфи 1–4. Държавите-членки 
гарантират също така, че 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне са изрично посочени като 
такива и могат да бъдат отменяни 
по електронен път.

Or. de

Обосновка

TAC are necessary as an additional and flexible instrument for the achievement of the target.

Изменениe 516
Werner Langen

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4б. Гаранциите за произход и 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне не предоставят право на 
подкрепа от националните 
насърчителни схеми.

Or. de

Обосновка

This must be explicitly mentioned in order to prevent the abuse of certificates.
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Изменениe 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 6a
С оглед на постигането на 
националните цели ще се вземат 
предвид сертификатите относно 
биогоривата, издадени от държава-
членка, с която друга държава-членка 
е подписала двустранно споразумение.
Тези сертификати относно 
биогоривата се отменят в 
държавата, която ги е придобила.
Намаленията на емисиите на 
парникови газове, свързани със 
сертификатите относно 
биогоривата, се отчитат в
страната, която е придобила 
сертификатите.

Or. en

Изменениe 518
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 6a
1. Държавите-членки гарантират, че 
в случаите на доставка на определено 
количество биогориво, покриващо 
необходимите критерии за устойчиво 
развитие, посочени в член 15, в дадена 
държава-членка с предназначение да 
бъде използвано като транспортно 
гориво, доставчикът на биогоривото 
има възможност да получи 
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достатъчно търгуеми кредити за 
биогорива за доставеното количество 
биогориво, изразено в енергийната му 
стойност, като алтернатива на 
получаването на всякакви видове 
финансова помощ или признание 
съгласно всички приложими 
задължения или разпоредби относно 
биогоривата.
2. За тази цел, държавите-членки 
трябва да гарантират издаването на 
такъв търгуем кредит за биогориво в 
отговор на съответна заявка от 
страна на доставчик на биогориво. По 
отношение на търгуемите кредити за 
биогорива се прилагат следните 
условия:
а) търгуемият кредит за биогориво се 
отнася за определена единица енергия 
(например 1 GJ);
б) за всеки GJ биогориво, доставено за 
потребление като транспортно 
гориво в дадена държава-членка, се 
издава не повече от един търгуем 
кредит за биогориво;.
в) търгуеми кредити за биогорива 
няма да бъдат издавани за биогорива, 
които не покриват посочените в член 
15 критерии за устойчиво развитие;
при издаването на търгуем кредит за 
биогориво, съответната държава-
членка не отчита свързаното с това 
количество биогориво спрямо своята 
цел за биогоривата, нито спрямо 
каквото и да било задължение; освен 
това за биогоривото не се полага 
никаква финансова подкрепа на 
съответния пазар.
3. Държавите-членки гарантират, че 
търгуемите кредити за биогорива:
а) се издават, прехвърлят и отменят 
по електронен път;
б) са точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби;
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в) съдържат достатъчно 
информация, позволяваща 
адекватното им управление и 
проследяването на кредитите, както 
и допълнителна информация, 
необходима с цел спазването на 
националните разпоредби относно 
биогоривата.
4. Държавите-членки признават 
търгуемите кредити за биогориво, 
издадени в друга държава-членка в 
съответствие с настоящата 
директива. Всеки отказ на държава-
членка да признае търгуем кредит за 
биогориво трябва да се основава на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии.

Or. en

Обосновка

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Изменениe 519
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 7 заличава се
Компетентни органи и регистри за 

гаранциите за произход
1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:
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(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

(б) да издава гаранции за произход;
(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 

гаранции за произход;
(г) да отменя гаранции за произход;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.
2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.
3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на 
всяко отделно лице. Дадена гаранция 
за произход може да присъства по 
едно и също време само в един 
регистър.

Or. en

Обосновка

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.
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Изменениe 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Национални насърчителни системи и 
механизми за гъвкавост

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Националните насърчителни 
системи за насърчаване на енергията 
от възобновяеми източници са най-
важният инструмент за постигане 
на целите, описани в член 3. 
Държавите-членки са свободни да 
избират различни насърчителни 
системи за енергия от възобновяеми 
източници.

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;
(б) да издава гаранции за произход; 
(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;
(г) да отменя гаранции за произход;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.
2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. С цел да увеличат вероятността за 
постигане на своите цели, 
държавите-членки могат да 
използват следния механизъм за 
гъвкавост:
а) прехвърляне на статистически 
количества енергия от възобновяеми 
източници между държавите-членки;
б) съвместно постигане на целите;
в) създаване на общи насърчителни 
системи.
Описание на тези механизми за 
гъвкавост е дадено в членовете по-
долу.
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3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на 
всяко отделно лице. Дадена гаранция 
за произход може да присъства по 
едно и също време само в един 
регистър. 

Or. es

Обосновка

Support systems for renewable energy sources have played a decisive role in enabling such 
sources to acquire their current status within the EU and they are crucial to the future 
development of those sources. As such they must be given due consideration in the Directive, 
whereas in the Commission proposal they make a merely token appearance.

Изменениe 521
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Статистически прехвърляния между 
държави-членки 

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Държавите-членки могат да се 
договарят по отношение на 
статистическото прехвърляне на 
определено количество енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, да бъде прехвърлена от 
една държава-членка на друга. 
Прехвърленото количество се:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) приспада от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията на член 3 от 
държавата-членка по отношение на 
националните цели; и

(б) да издава гаранции за произход; б) добавя към количеството енергия, 
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произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията на член 3 от друга 
държава-членка по отношение на 
националните цели.

(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;
(г) да отменя гаранции за произход;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.
2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. Договореностите съгласно 
параграф 1 могат да са в сила една 
или повече години, но трябва да бъдат 
съобщени на Комисията не по-късно 
от 3 месеца след края на първата 
година, през която са влезли в сила.

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на 
всяко отделно лице. Дадена гаранция 
за произход може да присъства по 
едно и също време само в един 
регистър.

Or. en

Обосновка

This Article allows energy to be transferred on a statistical basis from one Member State to 
another. The most obvious reason for this clause to be used is if a Member State was to 
exceed its target in 2020, and would therefore want to sell its surplus credit to other Member 
States.

It would also be possible for two Member States to agree a long-term deal after the entry into 
force of the Directive, to transfer a certain amount of energy on a statistical basis each year 
up to and including 2020. Whether this agreement was locked in or not would depend on the 
terms of the agreement.
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Изменениe 522
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Статистически прехвърляния между 
държави-членки 

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Държавите-членки могат да се 
договарят по отношение на 
статистическото прехвърляне на 
определено количество енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, да бъде прехвърлена от 
една държава-членка на друга. 
Прехвърленото количество се:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) приспада от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията на член 3 от 
държавата-членка по отношение на 
националните цели; и

(б) да издава гаранции за произход; б) добавя към количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията на член 3 от друга 
държава-членка по отношение на 
националните цели.

(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;
(г) да отменя гаранции за произход;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.
2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. Договореностите съгласно 
параграф 1 могат да са в сила една 
или повече години, но трябва да бъдат 
съобщени на Комисията не по-късно 
от 3 месеца след края на първата 
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година, през която са влезли в сила.
3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на 
всяко отделно лице. Дадена гаранция 
за произход може да присъства по 
едно и също време само в един 
регистър.

Or. xm

Обосновка

The original proposal for trading with guarantees is proving to be excessively bureaucratic 
and disadvantageous to countries with a system of feed-in support for renewable sources. It 
may arouse fears that the implementation of such a proposal could contravene EU law. The 
new proposal pursues the same objective as the Commission’s original one on trading with 
guarantees of origin - i.e. it enables the Member States to transfer their targets flexibly 
amongst themselves - but at the same time it does not jeopardise the national support system 
and it allows the Member States to monitor the achievement of their targets.

Изменениe 523
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход и търгуеми 

кредити за биогорива
1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) да създаде и поддържа национални 
регистри за гаранции за произход и 
търгуеми кредити за биогорива;

(б) да издава гаранции за произход; б) да издава гаранции за произход и
търгуеми кредити за биогорива;

(в) да отбелязва всяко прехвърляне на в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход и търгуеми 
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гаранции за произход; кредити за биогорива;
(г) да отменя гаранции за произход; г) да отменя гаранции за произход и

търгуеми кредити за биогорива;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.

д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени, и по 
аналог, за търгуемите кредити за 
биогорива.

2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка, разпределение на 
енергия, производство на биогорива, 
както и търговия, доставка или 
разпределение на транспортни 
горива.

Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на всяко 
отделно лице. Дадена гаранция за 
произход присъства по едно и също 
време само в един регистър.

В националните регистри на 
гаранциите за произход и търгуеми 
кредити за биогорива се отбелязва броя 
на гаранциите за произход/търгуеми 
кредити за биогорива, които са 
притежание на всяко отделно лице. 
Дадена гаранция за произход/търгуем 
кредит за биогорива присъства по едно 
и също време само в един регистър.

Or. en

Обосновка

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.
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Изменениe 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

Всяка държава-членка следва да посочи 
единствен компетентен орган, който да 
се занимава със следните задачи:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции;

аа) да отбелязва всички инсталации, 
във връзка с които са издадени
гаранции за произход и удостоверения 
за прехвърляне съгласно настоящата 
директива;

(б) да издава гаранции за произход; б) да издава гаранции за произход и 
удостоверения за прехвърляне;

ба) да отбелязва, за всяка инсталация, 
посочена в буква аа), вида и сумата на 
всички инвестиционни помощи, 
които са били необходими за 
техническото функциониране на 
инсталацията и предоставени след 
влизането в сила на настоящата 
директива;

(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;

в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции;

(г) да отменя гаранции за произход; г) да отменя гаранции;

(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.

д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за произход 
и удостоверенията за прехвърляне, 
които са издадени, прехвърлени към или 
от всеки от компетентните органи и 
отменени.

Or. de

Обосновка

The tasks of the competent body should be specified in greater detail and extended to include 
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installations in respect of which certificates have been issued and investment aid received.

Изменениe 525
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган по 
отношение на гаранциите за произход 
и по целесъобразност, по отношение 
на счетоводните удостоверения за 
прехвърляне, който да се занимава със 
следните задачи:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) създаване и поддържане на
национален регистър;

(б) да издава гаранции за произход; б) издаване;

(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;

в) отбелязване на всяко прехвърляне;

(г) да отменя гаранции за произход; г) отменяне;
(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.

д) публикуване на годишен доклад за 
количеството на гаранциите и 
удостоверенията, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.

Or. en

Изменениe 526
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

(Не се отнася до българския текст.)

Or. sl
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Изменениe 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. За да се предотврати дублиране 
във връзка с гаранциите, те могат да 
бъдат издавани единствено в рамките 
на регистъра за гаранции на 
държавата, в която се намира 
инсталацията. Когато 
инсталациите са разположени на 
териториите на повече от една 
държава-членка, тези държави-
членки трябва да гарантират, че 
няма дублиране във връзка с 
гаранциите.

Or. de

Обосновка

Clarification to prevent duplication of the issue of guarantees.

Изменениe 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1б. Всеки оператор разполага със 
сметка в регистъра за гаранции.
Оператори с инсталации в повече от 
една държава-членка разполагат със 
сметки във всеки от съответните 
национални регистри. Всеки регистър 
също съдържа сметка на името на 
съответната държава-членка.
Доставчици и потребители на 
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енергия могат да подадат искане за 
отваряне на сметка.
Всеки оператор на инсталация, 
произвеждаща енергия от 
възобновяеми източници, има право 
да извършва контрол на гаранциите, 
издадени във връзка с неговата 
инсталация в рамките на регистъра 
за гаранции. Това ще даде 
възможност на операторите да 
доказват, че произведената в 
техните инсталации енергия 
произхожда от възобновяеми 
източници.

Or. de

Обосновка

Provides greater detail on the guarantee register: an account is to be opened for each plant 
operator, and optionally also for energy suppliers and energy consumers.

Изменениe 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 в и г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1в. Веднага след издаването на 
гаранция, съответните гаранции за 
произход се отчитат в сметката на 
оператора, в чиито инсталации е 
била произведена енергията, в 
националния регистър за гаранции.
1г. Веднага след издаването на 
гаранция, съответните 
удостоверения за прехвърляне се 
отчитат в сметката на въпросната 
държава-членка в националния 
регистър за гаранции.
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Or. de

Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменениe 530
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка, разпределение или 
пренос на енергия.

Or. sl

Изменениe 531
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Компетентният орган не трябва да 
има никаква дейност за производство, 
търговия, доставка или разпределение 
на енергия.

2. Компетентният орган не трябва да 
има или да бъде свързан с никаква 
дейност за производство, търговия, 
доставка или разпределение на енергия.

Or. en

Обосновка

Issuing bodies are generally regulators (60%), but currently 30% of issuing bodies are TSOs, 
which may lead to a conflict of interest.
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Изменениe 532
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на всяко 
отделно лице. Дадена гаранция за 
произход може да присъства по едно и 
също време само в един регистър.

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход и – ако разчита 
на инструментите за гъвкавост, 
посочени в член 9, параграф 1б, буква
а) или в) – на счетоводните 
удостоверения за прехвърляне,
отбелязва броя на гаранциите за 
произход и на счетоводните 
удостоверения за прехвърляне, които 
са притежание на всяко отделно лице. 
Всяка гаранция за произход или 
счетоводно удостоверение за 
прехвърляне присъства по едно и също 
време само в един регистър.

Or. en

Обосновка

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.

Изменениe 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на всяко 
отделно лице. Дадена гаранция за 
произход може да присъства по едно и 

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход или удостоверенията за 
прехвърляне, които са притежание на 
всяко отделно лице. Дадена гаранция за 



AM\730535BG.doc 101/103 PE409.383v01-00

BG

също време само в един регистър. произход или удостоверение за 
прехвърляне присъства по едно и също 
време само в един регистър.

Or. de

Обосновка

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers,
suppliers or consumers.

Изменениe 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Комисията назначава централен 
администратор, като отделните 
регистри се свързват чрез 
интерфейси. Посредством този 
централен администратор се 
прехвърлят гаранции
а) между държавите-членки,
а) между лица в различни държави-
членки, и
в) между държава-членка и лица в 
друга държава-членка.
Централният администратор 
изготвя годишен отчет относно 
прехвърлянията между отделните 
регистри за гаранции.

Or. de

Обосновка

In order to ensure trouble-free cooperation between the national registers, it is necessary to 
establish a central administrator.
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Изменениe 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3б. С оглед на изпълнението на 
настоящата директива, Комисията 
представя регламент относно 
стандартизирана и сигурна система 
за регистриране на гаранциите под 
формата на стандартизирани 
електронни бази данни с общи 
информационни единици за 
проследяване на издаването, 
притежанието, прехвърлянето и 
отменянето на гаранции за произход 
и удостоверения за прехвърляне, 
осигуряване на публичен достъп и 
нужната степен на поверителност, 
както и на гаранция, че няма да се 
осъществяват прехвърляния, които 
не съответстват на изискванията на 
настоящата директива. Този 
регламент се представя съгласно 
процедурата, предвидена в член 21, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

The technical details of the system of guarantee registers should be determined by the 
Commission under the comitology procedure.
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Изменениe 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3в. Лица или държави-членки имат 
право да прехвърлят или представят 
за отменяне притежавани от тях 
гаранции за произход или 
удостоверения за прехвърляне в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Clarification.
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