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Изменение 537
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Представяне на гаранции за произход 
за отменяне (cancellation)
1. Дадена гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на 
компетентния орган за отменяне в 
съответствие с член 7, при следните 
случаи:
а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност от 
поне 5 MWт, получава подкрепа под 
формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в 
които случаи гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на 
помощи;
б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, 
се отчита за целите на определяне на 
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спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или
в) ако енергиен доставчик или 
енергиен потребител реши да 
използва гаранцията за произход за 
целите на доказване на наличието на 
дял или количество възобновяема 
енергия в неговата комбинация от
енергоносители, без да претендира за 
ползите от помощна схема в 
съответствие с букви а) и б); в този 
случай, гаранцията за произход следва 
да бъде представена на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:
а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган. 
3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

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 538
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Представяне на гаранции за произход 
за отменяне (cancellation)

Съвместни проекти между 
държавите-членки

1. Дадена гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на 
компетентния орган за отменяне в 
съответствие с член 7, при следните 
случаи:

1. Две или повече държави-членки 
могат да предприемат съвместни 
проекти.

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност от 
поне 5 MWт, получава подкрепа под 
формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в 
които случаи гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на 
помощи;
б) ако производството на единица 
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количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, 
се отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или
в) ако енергиен доставчик или 
енергиен потребител реши да 
използва гаранцията за произход за 
целите на доказване на наличието на 
дял или количество възобновяема 
енергия в неговата комбинация от 
енергоносители, без да претендира за 
ползите от помощна схема в 
съответствие с букви а) и б); в този 
случай, гаранцията за произход следва 
да бъде представена на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

2. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за количеството енергия, 
произведено от всички инсталации на 
тяхна територия или в трета 
държава, съгласно член 5, параграф 9, 
които са пуснати в експлоатация 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива или които са 
били обновени поради увеличаване на 
мощността, както и съоръженията, 
изградени в резултат на съвместен 
проект съгласно параграф 1. 
Обявеното количество енергия се 
счита, че допринася за постигането 
на националната цел на друга 
държава-членка за целите на 
измерването на съответствието с 
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член 3.
а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган. 
3. Гаранциите за произход няма да
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

3. Уведомлението то страна на 
държава-членка:

а) описва предложената инсталация 
или идентифицира обновената 
инсталация;
б) определя съотношението или 
количеството електрическа, 
топлинни или охладителна енергия, 
произведено от инсталацията, което 
следва да се счита, че допринася за 
постигането на националните цели 
на друга държава-членка;. 
в) посочва държавата-членка, в чиято 
полза се прави уведомлението;
г) определя периода, през който 
произведената енергия следва да се 
счита, че допринася за постигането 
на националната цел на другата 
държава-членка.
4. Периодът, определен в параграф 3, 
буква г) се изразява в цели календарни 
години и може да обхване и период 
след 2020 г.
5. Уведомление, извършено съгласно 
настоящия член не може да се 
променя или да се оттегля без 
съгласието на държавата-членка, 
която извършва уведомлението и 
държавата-членка, посочена съгласно 
параграф 3, буква в).

Or. en
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Обосновка

This Article gives a Member State the option of counting some or all of the renewable energy 
generated by a new or refurbished renewables installation in another Member State towards 
its target. For this to happen the agreement of both the host Member State and the receiving 
Member State is necessary and this agreement must be notified to the Commission, with the 
terms of the agreement set out in the notification.

Изменениe 539
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Представяне на гаранции за произход 
за отменяне (cancellation)

Съвместни проекти между 
държавите-членки

1. Дадена гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на 
компетентния орган за отменяне в 
съответствие с член 7, при следните 
случаи:

1. Две или повече държави-членки 
могат да предприемат съвместни 
проекти.

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност от 
поне 5 MWт, получава подкрепа под 
формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в 
които случаи гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на 
помощи;
б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
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възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, 
се отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или
в) ако енергиен доставчик или 
енергиен потребител реши да 
използва гаранцията за произход за 
целите на доказване на наличието на 
дял или количество възобновяема 
енергия в неговата комбинация от 
енергоносители, без да претендира за 
ползите от помощна схема в 
съответствие с букви а) и б); в този 
случай, гаранцията за произход следва 
да бъде представена на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

2. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за количеството енергия, 
произведена от всички инсталации на 
тяхна територия или в трета 
държава в съответствие с член 5, 
параграф 9, които са пуснати в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива или 
които са били обновени поради 
увеличаване на мощността, както и 
съоръженията, изградени в резултат 
на съвместен проект, съгласно 
параграф 1. Обявеното количество 
енергия се счита, че допринася за 
националната цел на друга държава-
членка за целите на измерването на 
съответствие с член 3.
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а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган. 
3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

3. Уведомлението от страна на 
държавите-членки:

а) описва предложената инсталация 
или идентифицира обновената 
инсталация;
б) определя съотношението или 
количеството електрическа, 
топлинни или охладителна енергия, 
произведено от инсталацията, което 
следва да се счита, че допринася за 
постигането на националните цели 
на друга държава-членка. 
в) посочва държавата-членка, в чиято 
полза се прави уведомлението;
г) определя периода, през който 
произведената енергия следва да се 
счита, че допринася за постигането 
на националната цел на другата 
държава-членка.
4. Периодът, определен в параграф 3, 
буква г) се изразява в цели календарни 
години и може да обхване и период 
след 2020 г.
5. Уведомление, извършено съгласно 
настоящия член не може да се 
променя или да се оттегля без 
съгласието на държавата-членка, 
която извършва уведомлението и 
държавата-членка, посочена съгласно 
параграф 3, буква в).

Or. en
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Обосновка

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Изменениe 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Представяне на гаранции за произход 
за отменяне (cancellation)

Статистически прехвърляния между 
държавите-членки 

1. Дадена гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на 
компетентния орган за отменяне в 
съответствие с член 7, при следните 
случаи:

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) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност от 
поне 5 MWт, получава подкрепа под 
формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в 
които случаи гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на 
помощи;

а) изважда от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при измерването доколко държавите-
членки са в съответствие с 
изискванията на член 3 по отношение 
на националните цели. и
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б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, 
се отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или

б) добавят към количеството енергия 
от възобновяеми източници, което се 
взема предвид при измерването 
доколко друга държавите-членки е в 
съответствие с изискванията на член 
3 относно националните цели. 

в) ако енергиен доставчик или 
енергиен потребител реши да 
използва гаранцията за произход за 
целите на доказване на наличието на 
дял или количество възобновяема 
енергия в неговата комбинация от 
енергоносители, без да претендира за 
ползите от помощна схема в 
съответствие с букви а) и б); в този 
случай, гаранцията за произход следва 
да бъде представена на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
2. В случай, че даден оператор
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

2. Договорености съгласно параграф 1 
могат да са в сила поне една година. 
Те следва да се обявят пред 
Комисията не по-късно от три 
месеца след края на първата година, 
през която влизат в сила.

а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган. 
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3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

Or. en

Изменениe 541
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Дадена гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на компетентния 
орган за отменяне в съответствие с член 
7, при следните случаи:

1. Целевата съставна част на 
дадената гаранция за произход, 
съответстваща на горепосочената 
единица за количество енергия, следва 
да бъде представена на компетентния 
орган за отменяне в съответствие с член 
7, при следните случаи:

Or. en

Обосновка

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Изменениe 542
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 

а) ако производството на единица
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
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или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения или плащания по тръжни 
процедури, в които случаи гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;

или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа по схема за 
подкрепа, както е определена в член 2, 
буква з), в които случаи гаранцията за 
произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;

Or. en

Обосновка

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.

Изменение 543
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения или плащания по тръжни 
процедури, в които случаи гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа по схема за 
подкрепа, както е определена в член 2, 
буква з), в които случаи гаранцията за 
произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;
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предоставяне на помощи;

Or. sl

Изменениe 544
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност от 
поне 5 MWт, получава подкрепа под 
формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в които 
случаи гаранцията за произход следва 
да се представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на помощи;

а) ако производството на единица 
количество енергия от възобновяеми 
енергийни източници получава 
подкрепа под формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в които 
случаи гаранцията за произход следва 
да се представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на помощи;

Or. en

Обосновка

If the target component of a GO has been cancelled (e.g; because the plant has received some 
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.
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Изменение 545
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения или плащания по тръжни 
процедури, в които случаи гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници с мощност от поне 1 MWth , 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения или плащания по тръжни 
процедури, в които случаи гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;

Or. de

Обосновка

Die Grenze von 5MWth für die Zertifizierung von Wärmeanlagen ist zu hoch und sollte auf 
1MWth reduziert werden.

Изменениe 546
Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 

а) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или производството на единица 
количество топлинна или охладителна 
енергия от възобновяеми енергийни 
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източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения или плащания по тръжни 
процедури, в които случаи гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, създала системата за 
предоставяне на помощи;

източници с мощност от поне 5 MWт, 
получава подкрепа под формата на 
плащания по преференциални цени, 
плащания на премии, данъчни 
облекчения, зелени сертификати, или 
плащания по тръжни процедури, в които 
случаи гаранцията за произход следва 
да се представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, създала 
системата за предоставяне на помощи;

Or. en

Обосновка

I det nordiska systemet har gröna certifikat och tillåtna statsstöd valts som metod istället för
den tysklandsinspirerade varianten med feed in tarriffs. Båda systemen bedöms fungera bra 
och skall kunna existera sida vid sida även fortsatt.

Изменениe 547
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, 
се отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или

заличава се

Or. en
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Обосновка

The proposed Directive includes a definition of the term ‘support scheme’ in Article 2(h) 
while Article 8(1)(a) gives a different definition and it would appear appropriate to ensure 
that these are consistent.

Изменениe 548
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт,
се отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на съответната 
организация на задължение за 
възобновяема енергия, в който случай 
гаранцията за произход следва да се 
представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, която е 
въвела задължението; или

б) ако производството на единица 
количество енергия от възобновяеми 
енергийни източници се отчита за 
целите на определяне на спазването от 
страна на съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, в 
който случай гаранцията за произход 
следва да се представи на компетентния 
орган, посочен от държавата-членка, 
която е въвела задължението;

Or. en

Обосновка

If the target component of a GO has been cancelled (e.g; because the plant has received some 
form support) it does not imply the cancellation of the other components of the GO 
(production certification/fuel mix disclosure) which can still be traded separately.
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Изменение 549
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, се 
отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на съответната 
организация на задължение за 
възобновяема енергия,  в който случай 
гаранцията за произход следва да се 
представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, която е 
въвела задължението; или

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 1 MWth, се 
отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на съответната 
организация на задължение за 
възобновяема енергия,  в който случай 
гаранцията за произход следва да се 
представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, която е 
въвела задължението; или

Or. de

Обосновка

Die Grenze von 5MWth für die Zertifizierung von Wärmeanlagen ist zu hoch und sollte auf 
1MWth reduziert werden.

Изменениe 550
Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, се 

б) ако производството на единица 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
или на единица количество топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
топлинна мощност от поне 5 MWт, се 
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отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на съответната 
организация на задължение за 
възобновяема енергия, в който случай 
гаранцията за произход следва да се 
представи на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, която е 
въвела задължението; или

отчита за целите на определяне на 
спазването от страна на съответната 
организация на задължение за 
възобновяема енергия, когато е 
позволено изпълнението на 
задължението посредством гаранции 
за произход, в който случай гаранцията 
за произход следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението; или

Or. en

Обосновка

To enable the Nordic system continuous development and make possible for long term 
investments in alternative renewable energy.

Изменениe 551
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) ако енергиен доставчик или 
енергиен потребител реши да 
използва гаранцията за произход за 
целите на доказване на наличието на 
дял или количество възобновяема 
енергия в неговата комбинация от 
енергоносители, без да претендира за 
ползите от помощна схема в 
съответствие с букви а) и б); в този 
случай, гаранцията за произход следва 
да бъде представена на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.

заличава се

Or. en
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Обосновка

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Изменениe 552
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

ва) Компонентът на гаранцията за 
произход „сертифициране на 
продукцията/разкриване на горивната 
смес”, който кореспондира на 
въпросната единица за количество 
енергия се представя за отмяна пред 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 7, когато 
доставчик или потребител на енергия 
предпочете да използва гаранция за 
произход с цел да докаже дела или 
количеството енергия от 
възобновяеми енергийни източници в 
своята комбинация от 
енергоносители; в този случай, 
гаранцията за произход следва да бъде 
представена на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, в 
която се потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
Двата компонента на гаранцията за 
произход могат да бъдат отменени 
независимо един от друг и отмяната 
на целевия компонент не оказва 
влияние върху другия компонент, 
който продължава да може да се 
прехвърля самостоятелно.

Or. en



AM\730537BG.doc 21/142 PE409.384v01-00

BG

Обосновка

The text should be clarified and explicitly stress that if the target component of a GO has been 
cancelled (e.g; because the plant has received some form support) it does not imply the 
cancellation of the other components of the GO (production certification/fuel mix disclosure) 
which can still be traded separately.

Изменениe 553
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Компонентът на гаранцията за 
произход „сертифициране на 
продукцията/разкриване на горивната 
смес”, който кореспондира на 
въпросната единица за количество 
енергия се представя за отмяна пред 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 7, когато 
доставчик или потребител на енергия 
предпочете да използва гаранция за 
произход с цел да докаже дела или 
количеството енергия от 
възобновяеми енергийни източници в 
своята комбинация от 
енергоносители; в този случай, 
гаранцията за произход следва да бъде 
представена на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, в 
която се потребява горепосочената 
комбинация от енергоносители.
Двата компонента на гаранцията за 
произход могат да бъдат отменени 
независимо един от друг и отмяната 
на целевия компонент не оказва 
влияние върху другия компонент, 
който продължава да може да се 
прехвърля самостоятелно.

Or. en
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Обосновка

As the guarantees of origin should have two components that can be subject to different 
transactions, the rules for their cancellation must reflect this.

Изменение 554
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

заличава се

(а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
(б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. de

Обосновка

Die Begrenzung der Marktoptionen eines Marktteilnehmers ist nicht mit einem effizienten 
Markt für den Handel mit Herkunftsnachweisen vereinbar. Insbesondere ist die Zuordnung 
aller GOs zu ein und derselben Anlage über ihre gesamte Lebensdauer hinweg (“lock-in 
clause”) nicht vereinbar mit dem Ziel eines liquiden Marktes für den Handel. Gleiches gilt für 
die fehlende Möglichkeit des Banking (Übertragung in die nächste Periode), die aus dem 
Artikel 8(3) der Originalversion resultiert.
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Изменение 555
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

заличава се

а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация;
в) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. it

Justification

L’obbligo di utilizzare nel medesimo Stato membro le garanzie d’origine provenienti da 
un’installazione per l’intera durata del suo funzionamento limita le libere scelte di mercato 
degli operatori. Si preclude la possibilità di utilizzare le garanzie d’origine provenienti da 
impianti divenuti non più necessari al raggiungimento dell’obiettivo nazionali. In questo 
caso, sia per lo Stato membro che per l’operatore, la possibilità di trasferire le garanzie da 
uno Stato all’altro è ulteriormente limitata.

Изменениe 556
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 

заличава се
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или б), то този оператор следва:
а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.

Изменениe 557
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

заличава се

а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. en
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Обосновка

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning, efficient, renewables trading market.

Изменениe 558
Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

заличава се

а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Demanding that “all future production” be tied to the current (feed-in) support scheme 
creates an unnecessary barrier to future harmonization of support schemes.
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Изменение 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че даден оператор 
представи една или повече гаранции 
за произход на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), то този оператор следва:

заличава се

(а) да изисква издаване на гаранции за 
произход, в съответствие с член 6, 
параграф 1, за цялото бъдещо 
производство от възобновяеми 
източници от същата инсталация
(б) да представя тези гаранции за 
произход за отменяне от същия 
компетентен орган.

Or. de

Обосновка

Nach den hier vorgeschlagenen Änderungen ist eine Entwertung von Herkunftsnachweisen 
für geförderte Anlagen hinfällig.

Изменениe 560
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 8– параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Държавите-членки, които желаят да 
установят съвместен пазар за 
гаранции за произход могат да решат 
да не прилагат настоящия параграф.

Or. en
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Обосновка

This clause would imply that a RES producers exporting from one Member State to another 
would be locked into supplying to that Member State for the entire life of their plant. This 
would be a too rigid rule for RES producers and would run completely counter to establishing 
a functioning and efficient renewables trading market.

Изменение 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако удостоверение за прехвърляне 
бъде отменено, енергията, към която 
се отнася, се включва в оценката на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели съгласно член 10, 
буква б.

Or. de

Обосновка

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises durch 
Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Изменение 562
Werner Langen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Die Begrenzung der Marktoptionen eines Marktteilnehmers ist nicht mit einem effizienten 
Markt für den Handel mit Herkunftsnachweisen vereinbar. Insbesondere ist die Zuordnung 
aller GOs zu ein und derselben Anlage über ihre gesamte Lebensdauer hinweg (“lock-in 
clause”) nicht vereinbar mit dem Ziel eines liquiden Marktes für den Handel. Gleiches gilt für 
die fehlende Möglichkeit des Banking (Übertragung in die nächste Periode), die aus dem 
Artikel 8(3) der Originalversion resultiert.

Изменениe 563
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Изменениe 564
Lena Ek

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 

заличава се
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компетентния орган за отменяне 
след като измине 1 година от 
съответната дата на издаване.

Or. en

Обосновка

In a support scheme based on trading guarantees of origin, this would gravely impair the 
functioning of the market.

Изменение 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на 
компетентния орган за отменяне след
като измине 1 година от съответната 
дата на издаване.

3. Гаранциите за произход трябва да се 
представят на компетентния орган за 
отменяне след най-късно две години от 
съответната дата на издаване.

Or. de

Обосновка

Die Vorlagefrist sollte aus Gründen der Flexibilität auf 2 Jahre ausgedehnt werden.

Изменениe 566
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на компетентния 
орган за отменяне след като измине 1 
година от съответната дата на издаване.

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на компетентния 
орган за отменяне след като изминат 2 
години от съответната дата на издаване.
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Or. en

Обосновка

Ideally there should be no limit to the lifetime of a Guarantee of Origin. In practice their 
lifetime may have to be limited, but it can in no case be as short as one year. This would 
seriously limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Изменениe 567
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на компетентния 
орган за отменяне след като измине 1 
година от съответната дата на издаване.

3. Гаранциите за произход няма да 
могат да се представят на компетентния 
орган за отменяне след като изминат 2 
години от съответната дата на издаване.

Or. en

Обосновка

One year would limit the choices by RES producers to sell their GOs in the market.

Изменениe 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Държавите-членки могат да 
разрешат прехвърлянето на гаранции 
за произход, подадени в съответствие 
с параграф 1, буква а) и буква б) между 
лица в тази държава-членка с цел да 
се докаже дела или количеството 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници в своята комбинация от 
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енергоносители. Доставчик или 
потребител на енергия, който 
използва гаранциите за произход като 
доказателство за дела или 
количеството енергия, произведена 
от възобновяеми източници, в своята 
комбинация от енергоносители внася 
тези гаранции за произход за отмяна 
пред компетентния орган.

Or. en

Обосновка

The statements in article 8.1a and 8.1.b limit the disclosure market. It is very likely that 
physical trade of green electricity will take place instead. This physical trade might create 
unnecessary congestions in the grid and distort the electricity market. This can be solved by 
allowing national trade of GO's already submitted under articles 8.1a and 8.1.b.

Изменение 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако в случай на електричество 
бъде отменена гаранция за произход, 
тогава доказателството за дела на 
възобновяема енергия в общата 
комбинация от енергийни носители се 
счита за представено съгласно член 3, 
параграф 6, буква а на Директива 
2003/54/ЕО.

Or. de

Обосновка

Der Herkunftsnachweis soll zur Erfüllung der Nachweisverpflichtungen nach der Strom-
Binnenmarktrichtlinie herangezogen werden.
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Изменение 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Гаранция за произход може да бъде 
отменена само веднъж. Отменена 
гаранция за произход не може вече да 
бъде прехвърляна.

Or. de

Обосновка

Dient der Klarstellung.

Изменениe 571
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 8a
Представяне за отмяна на 

счетоводни удостоверения за 
прехвърляне 

1. Държавите-членки, които решат 
да изберат схемите, просочени в член 
9, параграф 1б, буква а) на базата, че 
разчитат на подобни схеми, изискват 
представянето на счетоводно 
удостоверение за прехвърляне за 
отмяна пред компетентен орган, 
определен в съответствие с член 7, 
отговарящо на въпросната единица 
енергия, ако:
а) производството на единица 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, или 
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производството на единица топлинна 
или охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници с 
мощност от поне 5 MWт, получава 
подкрепа под формата на плащания 
по преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
плащания по тръжни процедури, в
който случай счетоводното 
удостоверение за прехвърляне следва 
да се представи на компетентния 
орган, посочен от държавата-членка, 
създала системата за предоставяне 
на помощи;
б) единица електроенергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници, или на единица 
топлинна или охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници в завод с 
мощност от поне 5 MWт, се отчита 
за целите на оценката доколко дадено 
предприятие спазва задължението за 
възобновяема енергия, в който случай 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне следва да се представи на 
компетентния орган, посочен от 
държавата-членка, която е въвела 
задължението;
2. По смисъла на параграф 1, 
държавите-членки могат да изискат 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне да бъде представено на 
компетентния орган, заедно с 
гаранция за произход, която е 
издадена за въпросната единица 
енергия.
3. Държавата-членка също така дава 
възможност на операторите 
доброволно да предоставят на 
компетентен орган счетоводни 
удостоверения за прехвърляне за 
отмяна, напр. за да се осигури 
допълнително екологосъобразен 
енергиен продукт, предлаган на 
потребителите.
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4. Компетентният орган отменя 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне, представени съгласно 
параграф 1 и параграф 3 и член 8, 
параграф 1, буква а), непосредствено 
след представянето им.
5. Счетоводните удостоверения за 
прехвърляне не се представят на 
компетентния орган за отменяне 
повече от 1 година след датата им на 
издаване.

Or. en

Обосновка

For those Member States which opt-in for certain flexibility schemes, transfer accounting 
certificates (TAC) can act as a tool to account for the transfers.

Изменениe 572
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 8a
1. При получаването за отменяне на 
търгуем кредит за биогориво от 
законния му собственик пред 
компетентния орган, посочен в 
съответствие с член 7, държавите 
членки: 
а) в случай че дадено биогориво 
получава подкрепа под формата на 
данъчни поощрения, данъчни 
облекчения, плащания на премии или 
пращания, произтичащи от тръжни 
процедури, гарантират, че 
търгуемият кредит за биогориво се 
представя на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, която 
е въвела системата за подкрепа. 
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б) гарантират, че всяка свързана 
финансова подкрепа, която 
произтича от това се получава от 
лицата, които представят за 
отменяне търгуемия кредит за 
биогориво.
в) в случай, че задължен доставчик 
желае да използва търгуем кредит за 
биогориво с цел да спази 
задължението на дадена държава-
членка за биогориво, гарантират, че 
търгуемият кредит за биогориво се 
представя на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка. 
2. Търгуемите кредити за биогориво са 
валидни за период от 2 години след 
датата им на издаване.

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 573
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 9 заличава се
Прехвърляне на гаранции за произход

1. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми 
източници е бил равен или е надвишил 
съответното количество по 
индикативната крива в Част Б на 
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Приложение I през непосредствено 
предходния двугодишен период, могат 
да поискат от посочените съгласно 
член 7 компетентни органи да 
прехвърлят на друга държава-членка 
представени за отменяне по реда на 
член 8, параграф 1 гаранции за 
произход. Такива гаранции за произход 
следва веднага да бъдат отменени от 
компетентния орган в приемащата 
държава-членка.
2. Държавите-членки могат да 
създадат система за предварително 
разрешаване на прехвърлянето на 
гаранции за произход на или от лица в 
други държави-членки ако, в 
отсъствието на такава система, има 
вероятност прехвърлянето на 
гаранции за произход да затрудни 
тяхната възможност за гарантиране 
на сигурно и балансирано 
енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема. 
Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за 
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I. 
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.
3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
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гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.
Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.
4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 
Комисията следва да публикува тази 
информация.
5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията следва да направи оценка 
на прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на гаранции за 
произход между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от
него. Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред 
Европейския парламент и Съвета. 

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 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 9 заличава се
Прехвърляне на гаранции за произход

1. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми 
източници е бил равен или е надвишил 
съответното количество по 
индикативната крива в Част Б на 
Приложение I през непосредствено 
предходния двугодишен период, могат 
да поискат от посочените съгласно 
член 7 компетентни органи да 
прехвърлят на друга държава-членка 
представени за отменяне по реда на 
член 8, параграф 1 гаранции за 
произход. Такива гаранции за произход 
следва веднага да бъдат отменени от 
компетентния орган в приемащата 
държава-членка.
2. Държавите-членки могат да 
създадат система за предварително 
разрешаване на прехвърлянето на 
гаранции за произход на или от лица в 
други държави-членки ако, в 
отсъствието на такава система, има 
вероятност прехвърлянето на 
гаранции за произход да затрудни 
тяхната възможност за гарантиране 
на сигурно и балансирано 
енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема. 
Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
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държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за 
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I. 
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.
3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.
Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.
4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 
Комисията следва да публикува тази 
информация.
5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията следва да направи оценка 
на прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
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прехвърлянето на гаранции за 
произход между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от 
него. Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменениe 575
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Прехвърляне на гаранции за произход Съвместни проекти между 
държавите-членки

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

1. Две или повече държави-членки 
могат да предприемат съвместни 
проекти.

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

2. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници е 
бил равен или е надвишил съответното 
количество по задължителната крива 
в Част Б на Приложение I през 
непосредствено предходния двугодишен 
период, могат да уведомят Комисията 
за всички съществуващи инсталации 
или проекти за инсталации на тяхна 
територия или в трета държава в 
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енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема. 

съответствие с член 5, параграф 9, 
чиято експлоатация е започнала след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива или които са 
били обновени поради увеличаване на 
мощността и изградени в резултат 
на съвместен проект, съгласно 
параграф 1. Обявеното количеството 
енергия се счита, че допринася за 
националната цел на друга държава-
членка за целите на измерването на 
съответствието с изискванията на 
настоящата директива.

Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за 
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I. 
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.
3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

3. Уведомлението от страна на 
държавите-членки:

а)  посочва и описва предложената 
инсталация;
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б) определя съотношението или 
количеството електрическа, 
топлинна или охладителна енергия, 
произведена от инсталацията, която 
следва да се счита, че допринася за 
постигането на националните цели 
на друга държава-членка. 
в) посочва държавата-членка, в чиято 
полза се прави уведомлението;
г) определя периода, през който 
произведената енергия следва да се 
счита, че допринася за постигането 
на националната цел на другата 
държава-членка.

Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.
4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 

4. Периодът, определен по параграф 3, 
буква г) се изразява в цели календарни 
години и може да обхване и период 
след 2020 г. 

Комисията следва да публикува тази 
информация.

4a. Уведомление, извършено съгласно 
настоящия член, може да се променя 
и оттегля от Комисията в случай, че 
делът на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, на дадена 
държава-членка, не е равен или  
надвишава индикативната крива, 
посочена в Част Б на Приложение І. 

5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията следва да направи оценка на 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на гаранции за 
произход между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от него. 
Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред Европейския 
парламент и Съвета.

5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията прави оценка на прилагането 
на разпоредбите на настоящата 
директива относно съвместните 
проекти между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от него. 
Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред Европейския 
парламент и Съвета.
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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.

Изменениe 576
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Прехвърляне на гаранции за произход Последици от съвместни проекти 
между държавите-членки

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

1. В рамките на 3 месеца след края на 
всяка година в периода, определен в 
член 8, параграф 3, буква г), 
държавата-членка, която е 
осъществила уведомяването съгласно 
член 8, изготвя уведомително писмо, в 
което се посочват:

а) общото количество електроенергия 
или топлинна или охладителна 
енергия, произведени по време на 
годината от възобновяеми енергийни 
източници от инсталацията, която 
е била предмет на уведомяването 
съгласно член 8; и
б) количеството електричество или 
топлинна или охладителна енергия, 
произведено по време на годината от 
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възобновяеми енергийни източници 
от тази инсталация, което 
допринася за постигането на 
националните цели на друга държава-
членка в съответствие с условията 
на уведомяването.

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

2. Държавите-членки изпращат 
уведомителното писмо на 
държавата-членка, в полза на която е 
извършено уведомяването, и на 
Комисията.

Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за 
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I. 
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.
3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 

3. С цел определяне на спазването на 
изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
националните цели, количеството 
електроенергия или топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници, за което е 
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възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

съобщено в съответствие с параграф 
1, буква б), се:

Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.

а) приспада от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
изготвила уведомителното писмо 
съгласно параграф 1. и
б) добавя към количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
получила уведомителното писмо в 
съответствие с параграф 2.

4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 
Комисията следва да публикува тази 
информация.
5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията следва да направи оценка 
на прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на гаранции за 
произход между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от 
него. Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

This Article is used to confirm on an annual basis the quantity of renewable energy being 
deducted from the host Member State’s total, and added to the receiving Member State’s 
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total. This is confirmed through the host Member State issuing a letter. The letter must be 
issued if there is an agreement in place – there is no discretion on the host Member State.

Изменениe 577
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Прехвърляне на гаранции за произход Последици от съвместни проекти 
между държавите-членки

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

1. В рамките на 3 месеца след края на 
всяка година в периода, определен в 
член 8, параграф 3, буква г), 
държавата-членка, която е 
осъществила уведомяването съгласно 
член 8, параграф 2, изготвя 
уведомително писмо, в което се 
посочват:

а) общото количество електроенергия 
или топлинна или охладителна 
енергия, произведено по време на 
годината от възобновяеми енергийни 
източници от инсталацията, която 
е била предмет на уведомяването 
съгласно член 8; и
б) количеството електроенергия или 
топлинна или охладителна енергия, 
произведено по време на годината от 
възобновяеми енергийни източници 
от тази инсталация, което 
допринася за постигането на 
националните цели на друга държава-
членка в съответствие с условията 
на уведомяването.
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2. Държавите-членки могат да 
създадат система за предварително 
разрешаване на прехвърлянето на 
гаранции за произход на или от лица в 
други държави-членки ако, в 
отсъствието на такава система, има 
вероятност прехвърлянето на 
гаранции за произход да затрудни 
тяхната възможност за гарантиране 
на сигурно и балансирано 
енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема. 

2. Държавите-членки изпращат 
уведомителното писмо на Комисията 
и на държавата-членка, в полза на 
която е извършено уведомяването.

Също така, държавите-членки могат 
да създадат такава система за 
предварително разрешаване на 
прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки ако, в отсъствието 
на такава система, има вероятност 
прехвърлянето на гаранции за
произход да затрудни тяхната 
възможност да спазят изискванията 
на член 3, параграф 1, или да осигурят 
такъв дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен или по-голям от съответната 
стойност по индикативната крива в 
Част Б на Приложение I. 
Системата за предварително 
разрешаване не трябва да 
представлява средство за произволна 
дискриминация.
3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

3. С цел определяне на спазването на 
изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
националните цели, количеството 
електроенергия или топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници, за които е 
съобщено в съответствие с параграф 
1, буква б), се:

Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 

а) приспада от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
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която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.

източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
изготвила уведомителното писмо 
съгласно параграф 1. и
б) добавя към количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
получила уведомителното писмо в 
съответствие с параграф 2.

4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 
Комисията следва да публикува тази 
информация.
5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
Комисията следва да направи оценка 
на прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на гаранции за 
произход между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от 
него. Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.
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Изменение 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises durch 
Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Изменение 579
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми 
източници е бил равен или е надвишил 
съответното количество по 
индикативната крива в Част Б на 
Приложение I през непосредствено 

1. Държавите-членки могат да поискат 
от посочените съгласно член 7 
компетентни органи да прехвърлят 
съгласно член 6, параграф 2 на друга 
държава-членка представени за 
отменяне по реда на член 8, параграф 1 
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предходния двугодишен период, могат 
да поискат от посочените съгласно член 
7 компетентни органи да прехвърлят на 
друга държава-членка представени за 
отменяне по реда на член 8, параграф 1 
гаранции за произход. Такива гаранции 
за произход следва веднага да бъдат 
отменени от компетентния орган в 
приемащата държава-членка.

гаранции за произход. Такива гаранции 
за произход следва веднага да бъдат 
отменени от компетентния орган в 
приемащата държава-членка.

Or. de

Обосновка

Flexible Mechanismen sind vor allem im Bereich der Stromerzeugung notwendig. Für die 
Bereiche Wärme und Kälte zeigt die Erfahrung in Deutschland, dass sich eine Kombination 
von Ordnungsrecht im Gebäudesektor und Anreizmechanismen durch Investitionszuschüsse 
bewährt hat. Die Flexibilisierung des Systems dient zudem dazu, die in der Richtlinie 
gesetzten Ziele und Zwischenziele zu erreichen und sollte daher nicht von ihnen abhängig 
gemacht werden. Der Weg zur Zielerreichung muss in der Hand der Mitgliedstaaten liegen.

Изменениe 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Държавите-членки могат да поискат 
от посочените съгласно член 7 
компетентни органи да прехвърлят на 
друга държава-членка представени за 
отменяне по реда на член 8, параграф 1 
гаранции за произход. Такива гаранции 
за произход следва веднага да бъдат 
отменени от компетентния орган в 
приемащата държава-членка. Такива 
гаранции за произход следва веднага да 
бъдат отменени от компетентния орган 
в приемащата държава-членка.
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Or. en

Изменение 581
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Държавите-членки, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници е 
бил равен или е надвишил 
количествата, определени в 
националния им план за действие, 
могат да поискат от посочените 
съгласно член 7 компетентни органи да 
прехвърлят на друга държава-членка 
представени за отменяне по реда на 
член 8, параграф 1 гаранции за 
произход. Такива гаранции за произход 
следва веднага да бъдат отменени от 
компетентния орган в приемащата 
държава-членка.

Or. de

Изменениe 582
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. При липса на насърчителна схема 
на ЕС и за да се гарантира, че 
националните насърчителни схеми са 
в състояние ефективно да преследват 
целите на настоящата директива, 
държавите-членки могат да решат 
дали и до каква степен да гарантират 
правото енергията от възобновяеми 
източници, която се произвежда в 
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други държави-членки, да се ползва от 
тяхната насърчителна схема и да 
решат дали и до каква степен да 
гарантират правото енергията от 
възобновяеми източници, която се
произвежда на собствената й 
територия, да се ползва от 
насърчителната схема на други 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

In order to promote renewable energies, the key instrument is the support schemes that are in 
place in Member States. Support schemes have to carry the largest part of reaching the 
targets and it is up to subsidiarity.

Изменениe 583
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Държавите-членки постигат най-
малко 80% от националните си цели 
чрез вътрешно ползване на 
електроенергия, топлинна и 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници. За останалите 
20% от националните си цели 
държавите-членки могат да 
прилагат механизмите за гъвкавост, 
посочени в настоящия член.

Or. en

Обосновка

Member States will have to achieve the major part of their renewable energy targets 
domestically, including physical imports of energy from renewable energy sources.
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Изменение 584
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de
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Обосновка

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarrieren und die 
Preise für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.

Изменение 585
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. nl

Обосновка

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en elektriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen lidstaten aan 
banden te leggen. Bovendien stroken dergelijke beperkingen niet met het 3e energiepakket dat 
precies grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.

Изменениe 586
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.

Изменение 587
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Лица могат да прехвърлят 
гаранции за произход само на 
държава-членка по техен избор. 
Прехвърляне на гаранции за произход 
от едно лице на друго не се извършва. 
Изключение правят лица, които 
поемат задачите на държавите-
членки за уреждане на изплащането 
на премии съгласно параграф 3.

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

Or. de

Обосновка

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind 
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Изменение 588
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки създават система 
за прехвърлянето на гаранции за 
произход на или от лица в други 
държави-членки.

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

Or. it

Justification

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Изменение 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да създадат 
система за предварително 
разрешаване на прехвърлянето на 
гаранции за произход на или от лица в 
други държави-членки ако, в 
отсъствието на такава система, има 
вероятност прехвърлянето на 
гаранции за произход да затрудни 

2. Държавите-членки могат да 
прехвърлят удостоверения за 
прехвърляне и на лица, при условие, че 
са издадени във връзка с 
производството на енергия в 
инсталации, влезли в експлоатация 
след 1 януари 2005 г. Разпределянето 
на тези удостоверения за прехвърляне 
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тяхната възможност за гарантиране 
на сигурно и балансирано 
енергоснабдяване, или да попречи на 
постигането на екологичните цели на 
тяхната насърчителна схема.

на лица се извършва чрез прозрачна и 
недискриминационна тръжна 
процедура.

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

Or. de

Обосновка

Mit der Unterscheidung zwischen Übertragungsbescheinigungen und Herkunftsnachweisen 
ist das System der Vorabgenehmigung hinfällig.

Изменение 590
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 

заличава се
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различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.
Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.

Or. de

Обосновка

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarrieren und die 
Preise für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.

Изменение 591
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива. 

3. Държавите-членки отпускат 
премия за прехвърляне на гаранции за 
произход от лица съгласно първо 
изречение на параграф 2. Държавите-
членки определят размера на 
премията за гаранции на произход 
ежегодно в съответствие с 
развитието по отношение на 
разширяване на приложението на 
възобновяемите енергии. При това те 
следват рамка, която предстои да 
бъде установена от Комисията, и 
определят премията дегресивно. 
Премията се променя в съответствие 
с енергийния източник, отбелязан в 
гаранцията за произход съгласно член 
6, параграф 2, буква а.
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Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.

Or. de

Обосновка

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind 
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Изменение 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при 
условие, че са били издадени във връзка 
с производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 
4, държавите-членки може преди 
пускане в експлоатация на дадена 
инсталация, произвеждаща енергия 
от възобновяеми източници, да се 
споразумеят с други държави-членки 
или с бъдещите оператори на 
инсталацията, удостоверенията за 
прехвърляне на тази инсталация да 
бъдат прехвърлени на съответната 
държава-членка или на оператора 
непосредствено след издаване на 
гаранцията. Такива споразумения 
може да бъдат ограничени по време.

Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за 
произход, а би могло и да е независимо 
от такава доставка.

Or. de
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Обосновка

Mitgliedstaaten sollen durch Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten oder mit 
Anlagenbetreibern Übertragungsbescheinigungen erwerben können.

Изменениe 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

This statement limits the disclosure market. It is very likely that physical trade of green 
electricity will take place instead. This physical trade might create unnecessary congestions 
in the grid and distort the electricity market.

Изменение 594
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
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прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

прехвърляни между лица в различни 
държави-членки.

Or. it

Justification

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Изменение 595
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки.

Or. sl
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Изменение 596
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане 
в сила на настоящата директива. 

3. Чрез дерогация от разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни неограничено между лица 
в различни държави-членки, при 
условие, че

а) не се използват за постигане на 
националните цели на настоящата 
директива или 
б) произхождат от инсталации, 
които не получават и не са 
получавали помощи и са влезли в 
експлоатация след 1 януари 2005 г.

Or. de

Обосновка

Herkunftsnachweise, die zur staatlichen Zielerreichung anrechenbar sind, sollen 
grundsätzlich ausschließlich von Staaten handelbar sein, sofern es  sich nicht um Neuanlagen 
handelt, die keine Betriebsförderungen in Anspruch nehmen. Privat finanzierte Anlagen 
würden sonst den Staaten einen Nutzen bzw. Erlöse einbringen, die nie abgegolten werden 
(positive externe Erlöse) und damit ein klassisches Marktversagen darstellen, das die 
Investitionstätigkeit von Projekten an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit (v.a. Wasser, Wind) 
massiv hemmen wird.
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Изменение 597
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

3. Гаранциите за произход могат да 
бъдат прехвърляни между лица в 
различни държави-членки, при условие, 
че са били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. nl

Обосновка

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en electriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen lidstaten aan 
banden te leggen. Het overdragen van garanties van oorsprong tussen lidstaten ligt volledig 
in lijn met het 3e energiepakket dat grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.

Изменениe 598
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 

3. Бидейки предмет на двустранни или 
многостранни споразумения между 
държави-членки, гаранциите за 
произход могат да бъдат прехвърляни 
между лица в онези държави-членки, 
при условие че са били издадени във 
връзка с производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
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датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted and article 9(3) amended accordingly.

Изменениe 599
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие че са били 
издадени във връзка с производството 
на енергия от възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива или ако 
са били издадени за единица енергия, 
произведена от биомаса.

Or. en

Обосновка

When it comes to biomass based energy, it would be justified to allow also existing 
installations to transfer GoOs. Both existing and new biomass based installations compete for 
the same fuel sources, and the current proposal would lead to distortions in that market: 
current installations could shift to fossil fuels, if they cannot compete for the fuels equally to 
new installations.
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Изменениe 600
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива. 

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие че са били 
издадени във връзка с производството 
на енергия от възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива или ако 
са били издадени за единица енергия, 
произведена от биомаса. 

Or. en

Обосновка

The producers should be allowed to transfer GOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. The availability of biomass is an issue and the new and 
existing plants compete for their fuels. It would be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way. In this case existing plants 
could end up using fossil fuels instead of bioenergy since new plants would be able to pay a 
higher price for bioenergy.

Изменениe 601
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие, че са 
били издадени във връзка с 

3. Бидейки предмет на разпоредбите, 
приети в изпълнение на параграф 2, 
гаранциите за произход могат да бъдат 
прехвърляни между лица в различни 
държави-членки, при условие че са били 
издадени във връзка с производството 
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производството на енергия от 
възобновяеми източници в инсталации, 
които са влезли в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива.

на енергия от възобновяеми източници в 
инсталации, които са влезли в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива или ако 
са били издадени за единица енергия, 
произведена от биомаса.

Or. en

Обосновка

The producers should be allowed to transfer GoOs issued for all energy produced from 
bioenergy to other Member States. It would also be harmful from the perspective of 
competition to treat the new and existing plants in a different way.

Изменение 602
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за произход, 
а би могло и да е независимо от такава 
доставка.

За дата на влизане в експлоатация се 
счита датата, на която 
инсталацията за пръв път използва 
възобновяеми енергийни носители. 
Такова прехвърляне би могло да 
съпровожда доставка на енергията, за 
която се отнася гаранцията за произход, 
а би могло и да е независимо от такава 
доставка.

Or. de

Обосновка

Die Umstellung fossil befeuerter Kraftwerke auf erneuerbare Energieträger trägt zum 
Wachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ebenso bei wie die Errichtung 
neuer Anlagen oder der Erweiterung bestehender Anlagen. Ein großes Potenzial birgt 
insbesondere die Umstellung von Anlagen auf den Mi8scheinsatz fossiler und biogener 
Brennstoffe oder die Erhöhung des Mitverbrennungsanteils von Biomasse.



AM\730537BG.doc 69/142 PE409.384v01-00

BG

Изменениe 603
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Държавите-членки могат да 
решат дали да търгуват с гаранции за 
произход на електроенергия, 
топлинна и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

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.

Изменение 604
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Or. it
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Justification

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Изменение 605
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Or. de

Обосновка

Der Handel durch Personen würde nationale Förderstrategien konterkarrieren und die 
Preise für die Nutzung erneuerbarer Energien nach oben treiben.

Изменение 606
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 

заличава се
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намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази 
система. 
Комисията следва да публикува тази 
информация.

Or. nl

Обосновка

Het is niet logisch om in een Europese interne markt voor gas en electriciteit de lidstaten de 
mogelijkheid te geven om de overdracht van garanties van oorsprong tussen lidstaten aan 
banden te leggen. Bovendien stroken dergelijke beperkingen niet met het 3e energiepakket dat 
precies grensoverschrijdende handel in energie wil bevorderen.

Изменениe 607
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

заличава се

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Or. en

Обосновка

Exemptions under article 9(2) are too weak and largely inapplicable. Therefore article 9(2) 
should be deleted, article 9(3) amended accordingly and article 9(4) deleted.



PE409.384v01-00 72/142 AM\730537BG.doc

BG

Изменение 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Or. de

Обосновка

Mit der Unterscheidung zwischen Übertragungsbescheinigungen und Herkunftsnachweisen 
ist das System der Vorabgenehmigung hinfällig.

Изменение 609
Werner Langen

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Операторът на мрежата поема 
разходите, необходими за 
разширяване на мрежата с цел 
получаване и прехвърляне на 
възобновяеми енергии.

Комисията следва да публикува тази 
информация.

Операторът на мрежата поема 
евентуално възникващи разходи за 
обработка на неравномерно 
захранване за по-нататъшно 
предаване на крайния потребител. 
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Операторите на мрежи установяват 
възникналите разходи и ги изравняват 
помежду си на европейско ниво.

Or. de

Обосновка

Die Auswirkungen des Handels mit Herkunftsnachweisen zwischen einzelnen Personen sind 
nicht hinreichend absehbar. Die negativen Erfahrungen des Emissionshandels dürfen sich 
nicht wiederholen - auch hier waren die Folgen nicht absehbar und das System hat zu 
unerwünschten Effekten geführt, wie die Generierung von windfall-profits.

Изменениe 610
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

4. Държавите-членки следва да 
уведомят Комисията, ако имат 
намерение да създадат система за 
предварително разрешаване съгласно 
параграф 2, както и за всякакви по-
нататъшни изменения в тази система. 
Комисията отхвърля системи за 
предварително разрешаване, ако те 
създават пречки пред вътрешния 
пазар или нарушават конкуренцията.

Or. en

Изменение 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 

5. Най-късно до 31 декември 2014 г., в 
зависимост от наличието на данни, 
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Комисията следва да направи оценка на 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на гаранции за произход
между държавите-членки, както и за 
разходите и ползите от него. Ако това е 
уместно, тя следва да направи 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета.

Комисията следва да направи оценка на 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
прехвърлянето на удостоверения за 
прехвърляне между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от него. 
Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред Европейския 
парламент и Съвета.

Or. de

Обосновка

Die Übertragungsbescheinigung soll dem Nachweis des Anteils erneuerbarer Energie durch 
Mitgliedstaaten dienen, während der Herkunftsnachweis die Funktion des Nachweises durch 
Energieerzeuger, Energieversorger oder Energieverbraucher hat.

Изменениe 612
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 9a
1. Търгуемите кредити за биогорива 
могат да бъдат прехвърляни между 
държави-членки, при условие че са 
издадени във връзка с биогориво, което 
е било доставено за потребление като 
транспортно гориво на пазар на 
Общността.
2. Държавите-членки гарантират, че 
подобни прехвърляния се отбелязват 
по подходящ начин от компетентния 
орган в съответствие с член 7.

Or. en

Обосновка

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
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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 613
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 10 заличава се
Последици от отменянето на 

гаранциите за произход
Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:
а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и
б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
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гаранцията за произход.

Or. en

Обосновка

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successfull 
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 614
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Спазване на съвместните цели

Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:

1. Две или повече държави-членки 
могат да се споразумеят да съчетаят 
своите цели и да създадат съвместни 
насърчителни схеми за съвместното 
им постигане.

а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и

2. Ако две или повече държави-членки 
доброволно решат съвместно да 
преследват своите цели съгласно член 
3, целите ще бъдат изчислени общо за 
съответната група от държави-
членки като средна стойност от 
техните индивидуални междинни и 
общи минимални цели съгласно част 
А и част Б на приложение І, като се 
претеглят посредством очакваното 
крайното енергийно потребление във 
всяка от съответните държави-
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членки в периода до 2020 г.
б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
гаранцията за произход. 

Or. en

Обосновка

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Изменениe 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Спазване на съвместните цели и 
съвместни насърчителни схеми

Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:

1. Две или повече държави-членки 
могат да се споразумеят да съчетаят 
своите цели и да създадат съвместни 
насърчителни схеми за съвместното 
им постигане.

а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 

2. Ако две или повече държави-членки 
доброволно решат съвместно да 
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което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и

преследват своите цели съгласно член 
3, целите ще бъдат изчислени общо за 
съответната група от държави-
членки като средна стойност от 
техните индивидуални междинни и 
общи минимални цели съгласно част 
А и част Б на приложение І, като се 
претеглят посредством очакваното 
крайното енергийно потребление във 
всяка от съответните държави-
членки в периода до 2020 г.

б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
гаранцията за произход. 

Or. en

Изменениe 616
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Спазване на съвместните цели

Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:

Две или повече държави-членки могат 
да се споразумеят да съчетаят 
своите цели и да създадат съвместни 
насърчителни схеми за съвместното 
им постигане.

а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 

Ако две или повече държави-членки 
доброволно решат съвместно да 
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което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и

преследват своите цели съгласно член 
3, целите ще бъдат изчислени общо за 
съответната група от държави-
членки като средна стойност от 
техните индивидуални междинни и 
общи минимални цели съгласно част 
А и част Б на приложение І, като се 
претеглят посредством очакваното 
крайното енергийно потребление във 
всяка от съответните държави-
членки в периода до 2020 г.

б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
гаранцията за произход. 

Or. en

Обосновка

This allows Member States to combine their targets and achieve them jointly, including the 
establishment of joint support schemes. The formula for how the combined target should be 
calculated remains to be determined.

Изменениe 617
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Последици от проекти между 
държавите-членки

Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 

1. В рамките на 3 месеца след края на 
всяка година в периода, определен в 
член 7, параграф 2, буква г), 
държавата-членка, която е 
осъществила уведомяването съгласно 
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настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:

член 7 изготвя сертификат, в който 
се посочват:

а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и

а) общото количество електроенергия 
или топлинна или охладителна 
енергия, произведено по време на 
годината от възобновяеми енергийни 
източници от инсталацията, която 
е била предмет на уведомяването 
съгласно член 7; и

б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
гаранцията за произход. 

б) количеството електричество или 
топлинна или охладителна енергия, 
произведено по време на годината от 
възобновяеми енергийни източници 
от тази инсталация, което 
допринася за постигането на 
националните цели на друга държава-
членка в съответствие с условията 
на уведомяването.

2. Държавите-членки изпращат 
сертификата на държавата-членка, в 
полза на която е извършено 
уведомяването. 
3. С цел определяне на спазването на 
изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
националните цели, количеството 
електроенергия или топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници, сертифицирани 
в съответствие с параграф 1, буква б), 
се:
а) приспада от количеството енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
изготвила сертификата съгласно 
параграф 1; и
б) добавя към количеството енергия, 
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произведена от възобновяеми 
източници, което се взема предвид 
при определяне на спазването на 
изискванията от държавата-членка, 
получила сертификата в 
съответствие с параграф 2.

Or. en

Обосновка

Joint action bilaterally and multilaterally between Member 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.

Изменение 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, която 
не е издадена от самия него, това 
води, във връзка с определяне на 
спазването на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, до следните 
операции с еквивалентно количество 
енергия от възобновяеми източници:

За оценка на спазването на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, в годината 
на производството 

(а) то се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е издал 
гаранцията за произход; и.

(а) количеството енергия от 
възобновяеми източници, за което 
компетентният орган по член 7 е 
издал удостоверение за прехвърляне, се 
изважда от количеството енергия от 
възобновяеми източници и

(б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита за годината на 

(б) количеството енергия от 
възобновяеми източници, за което
компетентният орган по член 7 е
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производство на енергията, посочена 
в гаранцията за произход, при 
определяне на спазването на 
изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто 
компетентен орган е отменил 
гаранцията за произход. 

отменил удостоверение за 
прехвърляне, се прибавя към 
количеството енергия от 
възобновяеми източници,

Or. de

Обосновка

Vereinfachung und Klarstellung der Berechnung der Erfüllung der Zielvorgaben durch die 
Mitgliedstaaten.

Изменениe 619
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 10a
Статистически прехвърляния между 

държави-членки 
1. Държава-членка, в която делът на 
енергията от възобновяеми 
източници е равен на или надхвърля 
задължителната крива в част Б на 
приложение І в непосредствено 
предхождащия двугодишен период, 
може да договори статистическо 
прехвърляне на определено количество 
енергия от възобновяеми източници 
към друга държава-членка. 
Прехвърленото количество се:
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
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б) добавят към количеството енергия 
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. 
2. Договореностите съгласно 
параграф 1 могат да са в сила една 
или повече години. Те трябва да бъдат 
съобщени на Комисията не по-късно 
от 3 месеца след края на първата 
година, през която са влезли в сила.

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.

Изменениe 620
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 10a

Държавите-членки гарантират, че 
когато компетентен орган отмени 
търгуеми кредити за биогориво, 
които самият той не е издал, 
еквивалентното количество 
биогориво се:
а) приспада от регистъра съгласно 
член 7 в държавата-членка, която е 
издала търгуемия кредит за 
биогориво; и
б) прибавя към регистъра съгласно 
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член 7 в държавата-членка, която е 
отменила търгуемия кредит за 
биогориво.

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.

Изменение 621
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността. 

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 7, параграф 1, член 8, 
параграф 2 и член 9, параграфи 2 и 3, 
единиците възобновяема енергия, 
произведени в резултат на увеличение 
на мощността или на средната 
производителност на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността или на увеличението на
средната производителност. 

Or. de

Обосновка

Bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen an Wasserkraftwerken kann einerseits 
die Leistung, andererseits aber auch das Regelarbeitsvermögen erhöht werden. Ein Beispiel 
dafür ist eine neue Beileitung zu einem bestehenden Speicherkraftwerk. Die dadurch mögliche 
zusätzliche Stromerzeugung ist in der RES Richtlinie anzuerkennen.
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Изменение 622
Werner Langen

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация или в резултат на 
увеличението на дела на възобновяеми 
енергийни носители при комбинирано 
изгаряне, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Or. de

Обосновка

Die Mitverbrennung von Biomasse ist eine effiziente Maßnahme, um die Nutzung 
konventioneller Brennstoffe und damit die Treibhausgasemissionen und die 
Primärenenergieabhängigkeit der EU zu reduzieren.

Изменениe 623
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на възобновяемата 
мощност на дадена инсталация, ще 
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произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

бъдат разглеждани като произведени от 
отделна инсталация, влязла в 
експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Or. en

Обосновка

Article 11 should be amended in order to take into account promotion of bioenergy in the GO 
system. The rules that apply to new plants, which have become operational after the entry into 
force of the directive, should apply for an increase in share of bioenergy in a multifuel plant 
after the entry into force of the directive. It is important for the directive to encourage 
increasing use of bioenergy in already existing plants.

Изменениe 624
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на възобновяемата 
мощност на дадена инсталация, ще 
бъдат разглеждани като произведени от 
отделна инсталация, влязла в 
експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Or. en
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Изменениe 625
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на мощността на дадена 
инсталация, ще бъдат разглеждани като 
произведени от отделна инсталация, 
влязла в експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Във връзка с член 5, параграф 9, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 2 и член 9, 
параграф 3, единиците възобновяема 
енергия, произведени в резултат на 
увеличение на възобновяемата 
мощност на дадена инсталация, ще
бъдат разглеждани като произведени от 
отделна инсталация, влязла в 
експлоатация в момента на 
настъпването на увеличението на 
мощността.

Or. en

Обосновка

One possible way to increase the use of renewable energy sources is fuel switching from fossil 
fuels to biomass. This should be considered as new capacity in the context of GoOs.

Изменениe 626
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 11a
Защита на потребителите

1. Държавите-членки, които са 
въвели насърчителни схеми за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, изискват 
издаването на гаранции за произход за 
производството на енергия, за което 
се предоставя подпомагане. 
Държавите-членки също изясняват 
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по какъв начин тези гаранции за 
произход се разпределят на крайните 
потребители на енергия или на 
техните доставчици.
2. Държавите-членки изискват от 
доставчиците, които продават 
енергия от възобновяеми източници 
на крайните потребители и 
съобщават на потребителите или 
обществеността екологичните или 
други ползи на възобновяемата 
енергия, да гарантират минимална 
допълняемост от най-малко една 
трета от енергията от възобновяеми 
източници, продадена на крайните 
потребители, което надхвърля 
целите в част А и част Б на 
приложение І. С тази цел държавите-
членки изискват тези доставчици да 
представят за отмяна гаранции за 
произход от инсталации, които са 
пуснати в експлоатация след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива, които отговарят на 
необходимия дял допълняемост и 
които са издадени за производство на 
енергия, която не се взема предвид при 
определяне на спазването на 
изискванията на настоящата
директива от всяка държава-членка 
по отношение на националните цели. 
Държавите-членки дават 
възможност това да стане, като 
позволяват инсталациите да 
изключат производството си на 
енергия от количеството енергия от 
възобновяеми енергийни източници в 
тази държава-членка в съответствие 
с член 5, т.е. чрез неучастие в 
насърчителните схеми.
Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират спазване на изискванията 
на настоящия параграф.

Or. en
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Обосновка

"Green labelled" electricity should guarantee the consumer "additionality" to the anyway 
existing national support schemes This can be done by buying transfer accounting certificates 
(TACs) on a voluntary basis.

Изменениe 627
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 12 се заличава

Or. en

Обосновка

Article 12 should be deleted in its entirety, since the implementation of these provisions would 
have a disproportional impact on Member States' legislation concerning regional planning 
and the building code, as well as in the legal procedures while having only a minimal impact 
on promoting renewal energy.

Изменениe 628
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите за производство на 
електроенергия, топлинна енергия или 
охладителна енергия от възобновяеми 
източници, както и по отношение на 
процеса на преобразуване на биомаса в 
биогорива или други енергийни 

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите и свързаните с тях 
инфраструктури за преносни и 
разпределителни мрежи за 
производство на електроенергия, 
топлинна енергия или охладителна 
енергия от възобновяеми източници, 
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продукти, са пропорционални и 
необходими. 

както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива 
или други енергийни продукти, са 
пропорционални и необходими.

Or. en

Обосновка

Stakeholders are particularly concerned with the issue of building and construction 
authorisations and permissions for transmission and distribution infrastructure projects. The 
need for stronger grids and interconnectors requires streamlining and improving the 
authorisation process.

Изменение 629
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите за производство на 
електроенергия, топлинна енергия или 
охладителна енергия от възобновяеми 
източници, както и по отношение на 
процеса на преобразуване на биомаса в 
биогорива или други енергийни 
продукти, са пропорционални и 
необходими.

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите и свързаната с тях 
мрежова инфраструктура за 
производство на електроенергия, 
топлинна енергия или охладителна 
енергия от възобновяеми източници, 
както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива 
или други енергийни продукти, са 
пропорционални и необходими.

Or. sl
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Изменениe 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите за производство на 
електроенергия, топлинна енергия или 
охладителна енергия от възобновяеми 
източници, както и по отношение на 
процеса на преобразуване на биомаса в 
биогорива или други енергийни 
продукти, са пропорционални и 
необходими.

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
преносните и разпределителни 
тръбопроводи, централите за 
производство на електроенергия, 
топлинна енергия или охладителна 
енергия от възобновяеми източници, 
както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива 
или други енергийни продукти, са 
пропорционални и необходими.

Or. en

Обосновка

The development of RES-E will increase the need for stronger grids and interconnectors. For 
TSOs to be able to meet this demand it is important that the authorities speed up and improve 
the authorisation process.

Изменениe 631
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите за производство на 
електроенергия, топлинна енергия или 

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че всякакви национални 
правила относно разрешителните, 
сертификационни и лицензионни 
процедури, прилагани по отношение на 
централите и свързаната с тях 
мрежова инфраструктура за 
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охладителна енергия от възобновяеми 
източници, както и по отношение на 
процеса на преобразуване на биомаса в 
биогорива или други енергийни 
продукти, са пропорционални и 
необходими.

производство на електроенергия, 
топлинна енергия или охладителна 
енергия от възобновяеми източници, 
както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива 
или други енергийни продукти, са 
пропорционални и необходими.

Or. en

Обосновка

It would be appropriate to make clear that proportionate and necessary arrangements should 
be put in place for networks as well as for renewable generation.

Изменениe 632
Lena Ek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

По-специално, държавите-членки 
следва да осигурят следното:

По целесъобразност, държавите-
членки могат да осигурят следното:

Or. en

Обосновка

The Nordic electricity market is based on market principles. Therefore it is impossible to have 
prioritized entrance because everything is based on voluntarily commercial contracts.

Изменениe 633
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) съответните отговорности на 
националните, областните и местните 

а) съответните отговорности на 
националните, областните и местните 
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административни органи за 
разрешителни, сертификационни и 
лицензионни процедури да са ясно 
определени и с точни срокове за 
одобрение на заявките за съгласуване на 
проекти и за разрешение за строеж;

административни органи за 
разрешителни, сертификационни и 
лицензионни процедури да са ясно 
определени, включително 
териториалното планиране и с 
кратни и точни срокове за одобрение 
на заявките за съгласуване на проекти и 
за разрешение за строеж и 
администрацията да функционира за 
заявителите на принципа „на едно 
гише“;

Or. en

Обосновка

It is important that applicants, investors and developers of renewable energy projects are not 
put off by lengthy and complicated procedures in the Member States. Administrative 
processes for building and construction authorisations and permissions, including land 
planning, should be expedited and rendered more transparent.

Изменение 634
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правилата за разрешаване, 
сертифициране и лицензиране следва да 
са обективни, прозрачни и 
недискриминационни, както и изцяло да 
отчитат особеностите на отделните 
технологии за възобновяема енергия. 

в) правилата за разрешаване, 
сертифициране и лицензиране и 
тяхното прилагане да са обективни, 
прозрачни, недискриминационни, 
съразмерни и необходими, както и 
изцяло да отчитат особеностите на 
отделните технологии за възобновяема 
енергия; правилата, отнасящи се до 
замърсяващи дейности, като 
например тези в Директива 2008/1/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 януари 2008 година за 
комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването 
(кодифицирана версия)1

(Директивата IPPC), не са подходящи 
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по отношение на инсталации за 
възобновяема енергия, които не 
произвеждат замърсяващи отпадъци 
през жизнения си цикъл, и не се 
прилагат за такива инсталации.
1 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

Or. en

Обосновка

Any abuse or artificially created burden for renewable energy projects as for instance an
unjustified treatment similar to projects which represent a high health risk cannot be 
accepted. The responsible administration for governing authorisation, certification and 
licensing must be objective, transparent, non-discriminatory and proportionate when ruling 
specific projects.

Изменение 635
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) автоматично одобрение на 
заявките за одобряване на проекти и 
издаване на разрешения в случаите, 
когато съответният разрешаващ 
орган не е отговорил в установения 
срок;

Or. en

Изменение 636
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) създаване на единен 
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административен орган за 
разглеждане на заявките за 
разрешаване, сертифициране и 
лицензиране на инсталации за 
възобновяема енергия, както и за 
предоставяне на съдействие на 
заявителите;

Or. en

Изменение 637
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ясни насоки за разработване на 
проекти за възобновяема енергия, 
разработвани в райони, обозначени 
съгласно общностното 
законодателство за защита на 
околната среда;

Or. en

Обосновка

Since EU environmental legislation (e.g. Habitat Directive, Birds Directive) has been 
abusively used in several occasions to oppose some big renewable energy production 
projects, we need to specify that the environmental impact assessments must take due account 
of the potential of these projects to attain the EU’s binding climate change and renewable 
energy targets.
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Изменение 638
Umberto Guidoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) определят се срокове, след 
изтичането на които разрешенията, 
необходими за изграждане и 
експлоатация на централи, 
захранвани от възобновяеми 
източници, се считат автоматично 
за предоставени, освен ако не са били 
изрично отказани от компетентните 
органи;

Or. it

Justification

La misura del silenzio-assenso rappresenta un elemento fondamentale perché si crei la 
fiducia nei soggetti che investono nel settore delle fonti rinnovabili e la sua introduzione non 
può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.

Изменение 639
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) административните такси, плащани 
от потребители, проектанти, архитекти, 
строители, монтажници и доставчици 
следва да са прозрачни и свързани с 
разходите;

д) административните такси, плащани 
от потребители, проектанти, архитекти, 
строители, монтажници и доставчици са 
прозрачни и свързани с разходите и не 
представляват скрито данъчно 
облагане върху ресурсите;

Or. en



AM\730537BG.doc 97/142 PE409.384v01-00

BG

Обосновка

As already agreed by the European Parliament under the INI report of MEP Mechtild Rothe 
on heating and cooling from renewable sources of energy (2005/2122(INI).

Изменение 640
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 641
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) за малките проекти се въвеждат
опростени процедури за получаване на 
разрешение; и

Or. it

Justification

E’ importante alleggerire le procedure di autorizzazione, in particolar modo per impianti di 
piccole dimensioni.
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Изменение 642
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) наличие на подходящи 
регулаторни мерки и данъчни 
облекчения за насърчаване на най-
икономически ефективното 
използване на системи за 
възобновяема енергия и свързаните с 
тях отоплителни и охладителни 
мрежи; 

Or. en

Обосновка

It is very important that Member States provide local administrative bodies with a regulatory 
and tax framework (city planning, urban development measures etc.) conducive to the most 
cost-effective sources and supply options for the development of district heating and cooling.

Изменение 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва ясно да
определят всички технически 
спецификации, чието спазване по 
отношение на съоръженията и 
системите за възобновяема енергия 
представлява условие за ползване на 
помощ от насърчителни схеми. В 
случаите, за които съществуват 
европейски стандарти, включително 
екологични етикети, енергийни етикети 
и други технически нормативни 
системи, установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 

2. Държавите-членки ясно определят 
всички технически спецификации, чието 
спазване по отношение на съоръженията 
и системите за възобновяема енергия 
представлява условие за свързване към 
мрежата и за ползване на помощ от 
насърчителни схеми. В случаите, за 
които съществуват европейски 
стандарти, включително екологични 
етикети, енергийни етикети и други 
технически нормативни системи, 
установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 
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национални технически спецификации 
следва да отговарят на съответните 
европейски стандарти. Също така, тези 
национални технически спецификации 
не трябва да предписват къде 
съоръженията и системите да бъдат 
сертифицирани.

национални технически спецификации 
трябва да отговарят на съответните 
европейски стандарти. Също така, тези 
национални технически спецификации 
не трябва да предписват къде 
съоръженията и системите да бъдат 
сертифицирани.

Or. en

Обосновка

In order for TSOs to guarantee the security and the adequacy of the power systems 
installations wishing to be connected to the grid have to comply with the grid codes.

Изменение 644
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва ясно да
определят всички технически 
спецификации, чието спазване по 
отношение на съоръженията и 
системите за възобновяема енергия 
представлява условие за ползване на 
помощ от насърчителни схеми. В 
случаите, за които съществуват 
европейски стандарти, включително 
екологични етикети, енергийни етикети 
и други технически нормативни 
системи, установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 
национални технически спецификации 
следва да отговарят на съответните 
европейски стандарти. Също така, тези 
национални технически спецификации 
не трябва да предписват къде 
съоръженията и системите да бъдат 
сертифицирани.

2. Държавите-членки ясно определят 
всички технически спецификации, чието 
спазване по отношение на съоръженията 
и системите за възобновяема енергия 
представлява условие за свързване към 
мрежата и за ползване на помощ от 
насърчителни схеми. В случаите, за 
които съществуват европейски 
стандарти, включително екологични 
етикети, енергийни етикети и други 
технически нормативни системи, 
установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 
национални технически спецификации 
трябва да отговарят на съответните 
европейски стандарти. Също така, тези 
национални технически спецификации 
не трябва да предписват къде 
съоръженията и системите да бъдат 
сертифицирани.

Or. en
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Обосновка

In order for Transmission System Operators to guarantee the safety and adequacy of the grid, 
renewable energy power systems installations need to comply with the grid codes.

Изменение 645
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и областните власти да 
разглеждат възможността за
инсталиране на съоръжения или 
системи за използване на отопление, 
охлаждане и електроенергия от 
възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

3. Държавите-членки изискват от 
местните и регионалните органи да 
гарантират инсталиране на 
съоръжения или системи, даващи 
възможност за оптимална 
комбинация от възобновяеми 
енергоизточници и високоефективни 
технологии, за използване на 
отопление, охлаждане и електроенергия 
от възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Изменение 646
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и областните власти да 
разглеждат възможността за
инсталиране на съоръжения или 
системи за използване на отопление, 
охлаждане и електроенергия от 
възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

3. Държавите-членки изискват от 
местните и регионалните органи да
гарантират инсталиране на 
съоръжения или системи, даващи 
възможност за оптимална 
комбинация от възобновяеми 
енергоизточници и високоефективни 
технологии, за използване на 
отопление, охлаждане и електроенергия 
от възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Изменение 647
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и областните власти да 
разглеждат възможността за 

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и областните власти да 
разглеждат възможността за 
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инсталиране на съоръжения или 
системи за използване на отопление, 
охлаждане и електроенергия от 
възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

инсталиране на съоръжения или 
системи за използване на отопление, 
охлаждане и електроенергия от 
възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи, основаващи се на 
когенерационни инсталации, при 
планирането, проектирането, 
изграждането и преустройството на 
промишлени или жилищни райони.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Изменение 648
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и областните власти да 
разглеждат възможността за
инсталиране на съоръжения или 
системи за използване на отопление, 
охлаждане и електроенергия от 
възобновяеми източници, както и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
преустройството на промишлени или 
жилищни райони.

3. Държавите-членки изискват от 
местните и регионалните органи да
гарантират инсталиране на 
съоръжения или системи за използване 
на отопление, охлаждане и 
електроенергия от възобновяеми 
източници, както и на топлофикационни 
и мрежови охладителни системи при 
планирането, проектирането, 
изграждането и преустройството на 
промишлени или жилищни райони.

По-конкретно държавите-членки 
насърчават местните и 
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регионалните административни 
органи да включват отопление и 
охлаждане от възобновяеми 
енергийни източници при 
планирането на градската 
инфраструктура в градове с над 50 000 
жители.

Or. en

Обосновка

The European Parliament, in its Resolution on Heating and Cooling (14 February 2006) 
noted that the use of waste heat from electricity production processes or industrial processes 
and free cooling contribute to reducing demand for conventional energy, and that the 
Member States should identify the potentials for utilisation of these resources.

Изменение 649
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка финансова подкрепа за 
строителство, възстановяване и 
ремонт на инфраструктура и на 
обществени и жилищни сгради следва 
да бъде свързана с насърчаване на 
пестенето на енергия и/или 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Any financial support has to be in accordance with sustainability criteria.
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Изменение 650
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
следва да изискват използването на 
минимално допустими нива на 
енергия от възобновяеми източници в 
нови или ремонтирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на 
критерии, свързани с:

заличава се

а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия; или
б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси.

Or. cs

Обосновка

Odstavce 4 a 5 logicky nezapadají do struktury textu, znění je příliš direktivní a jejich 
aplikace by mohla dokonce ohrozit plnění směrnice o energetické účinnosti budov.

Изменение 651
Lena Ek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
следва да изискват използването на 
минимално допустими нива на 

заличава се
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енергия от възобновяеми източници в 
нови или реконструирани сгради. 
Всяко изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на 
критерии, свързани с:
а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия; или 
б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси. 

Or. en

Обосновка

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.

Изменение 652
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва
да изискват използването на
минимално допустими нива на енергия
от възобновяеми източници в нови 
или реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на 
критерии, свързани с:

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
установяват минимално допустими 
стандарти за енергийна ефективност 
на база потребление на първична 
енергия в нови или реконструирани  
сгради, като по този начин дават 
възможност за оптимална 
комбинация от възобновяеми 
енергоизточници и високоефективни 
технологии. 

а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
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на закупувана енергия; или 
б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси. 

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Изменение 653
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на 
критерии, свързани с:

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници във всички
нови или реконструирани  сгради, 
които имат нужда от отопление и 
охлаждане. .

а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия; или 
б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси.

Or. en
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Обосновка

This definition of new and refurbished buildings is in line with the European Parliament's 
2007/2106 own initiative report on the Action Plan for Energy efficiency. (a) and (b) should 
be deleted because:

- (a) there is no need to make an exception for passive or zero energy buildings, which by 
definition make use of renewable sources of energy

- (b) some renewable energy sources (eg solar) are available everywhere.

Изменение 654
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално
допустими нива следва да бъде
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимални
нива на енергия от възобновяеми 
източници за отопление и охлаждане 
в нови сгради. Държавите-членки 
следва да предприемат подходящи 
мерки с цел да се гарантира 
повишаване на нивото на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и 
във вече съществуващи сгради. Всяко 
изключение от тези минимални нива 
следва да бъде прозрачно и да се 
основава на критерии, свързани с:

Or. de

Обосновка

Es ist weniger wirtschaftlich erneuerbare Energien in bereits renovierten Gebäuden zu 
installieren. Deshalb soll die Wahl angemessener Maßnahmen den Mitgliedstaaten 
überlassen werden.
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Изменение 655
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на 
минимално допустими нива на 
енергия от възобновяеми източници в 
нови или реконструирани сгради. Всяко
изключение от тези минимално
допустими нива следва да бъде
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите членки 
поощряват използването на системи и 
уреди за отопление и охлаждане от 
възобновяеми енергийни източници в 
нови или реконструирани сгради Всяко 
изключение от тези минимални нива 
следва да бъде прозрачно и да се 
основава на критерии, свързани с:

Or. de

Обосновка

Auf diese Art und Weise können Erneuerbare und Energieeffizienz am besten kombiniert 
werden. Da auch Erneuerbare knapp sind, sollten sie möglichst nur in KWK verbrannt 
werden. Wärmenetze sind eine wertvolle Struktur, um Wärme aus Erneuerbaren zum Kunden 
zu bringen. Die in Fernwärmenetzen oft eingesetzten großen Heizkraftwerke sind weitaus 
effizienter als ganz kleine Anlagen. Ausbau von Fernwärme und KWK und Erneuerbare 
sollten sich ergänzen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Изменение 656
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови сгради. 
Всяко изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
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прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

свързани с:

Or. en

Обосновка

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.

Изменение 657
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с: 

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници или 
максимално допустимо ниво на 
енергийно потребление на квадратен 
метър в нови и реконструирани сгради. 
Всяко изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

Or. en

Обосновка

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.
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Изменение 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови и
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

Or. en

Обосновка

The buildings sector is the largest single energy- sector in Europe, accounting for more than 
40% of Europe's energy. Facing rising energy demand and the impacts of greenhouse gas 
emissions from fossil fuels the use of renewable energy in new and refurbished buildings must 
be required.

Изменение 659
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови и
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
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свързани с: свързани с:

Or. en

Обосновка

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.

Изменение 660
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с: 

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимални
нива на енергия от възобновяеми 
източници в нови сгради. Всяко 
изключение от тези минимални нива 
следва да бъде прозрачно и да се 
основава на критерии, свързани с: 

Or. de

Обосновка

Der Einsatz von erneuebaren Energien in renovierten Gebäuden bildet eine 
unverhältnismäßige Belastung für die Eigentümer. Durch die Renovierung selbst werden 
erhebliche Energieeinsparpotenziale erreicht. Zudem bestehen in den meisten Mitgliedstaaten 
Bestimmungen über den Denkmalschutz, die mit einem Zwang zum Einsatz erneuerbarer 
Energien nicht vereinbar sind.
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Изменение 661
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или да 
са с ниско или нулево потребление на 
закупувана енергия, включително 
сгради, свързани с топлофикацията 
или с мрежови охладителни системи, 
които отговарят на критериите в 
насоките за помощи за опазване на 
околната среда, или 

Or. de

Обосновка

Der Einsatz von erneuebaren Energien in renovierten Gebäuden bildet eine 
unverhältnismäßige Belastung für die Eigentümer. Durch die Renovierung selbst werden 
erhebliche Energieeinsparpotenziale erreicht. Zudem bestehen in den meisten Mitgliedstaaten 
Bestimmungen über den Denkmalschutz, die mit einem Zwang zum Einsatz erneuerbarer 
Energien nicht vereinbar sind.

Изменение 662
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или да 
са с ниско или нулево потребление на 
закупувана енергия, включително 
сгради, свързани с топлофикация, 
които отговарят на критериите в 
насоките за помощи за опазване на 
околната среда, или
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Or. de

Обосновка

Auf diese Art und Weise können Erneuerbare und Energieeffizienz am besten kombiniert 
werden. Da auch Erneuerbare knapp sind, sollten sie möglichst nur in KWK verbrannt 
werden. Wärmenetze sind eine wertvolle Struktur, um Wärme aus Erneuerbaren zum Kunden 
zu bringen. Die in Fernwärmenetzen oft eingesetzten großen Heizkraftwerke sind weitaus 
effizienter als ganz kleine Anlagen. Ausbau von Fernwärme und KWK und Erneuerbare 
sollten sich ergänzen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Изменение 663
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или да 
са с ниско или нулево потребление на 
закупувана енергия, включително 
сгради, свързани с топлофикацията, 
които отговарят на критериите в 
насоките за помощи за опазване на 
околната среда, или

Or. de

Обосновка

Es ist richtig die Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien mit Wärme aus Kraft-
Kopplung zu erhalten.
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Изменение 664
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или да 
са с ниско или нулево потребление на 
закупувана енергия, включително 
сгради, свързани с топлофикацията, 
които отговарят на критериите в 
насоките за помощи за опазване на 
околната среда, или

Or. de

Обосновка

Durch Anschluss an Fernwärme- und –kältenetze auf der Basis von KWK und Abwärme 
werden Gebäude zu Passiv- bzw. Niedrig- oder Nullenergiehäusern. Das dient der 
Vermeidung eines Zielkonflikts zwischen Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.

Изменение 665
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) сгради с нулево нетно потребление 
на енергия;

Or. en

Обосновка

Passive and low energy houses work by insulation and don't have to use RES so they should 
not count as an exemption for a renewable energy obligation.
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Изменение 666
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) реконструирани сгради, чиято 
необходимост от енергия е най-малко 
30% по-ниска от приложимия 
стандарт за енергийни 
характеристики на подобни нови 
сгради към момента на 
реконструкцията; 

Or. en

Изменение 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Local limitations exist anyways, as for instance the intensity of sun, wind, etc differs and 
therefore have not to be mentioned as an exemption.
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Изменение 668
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни ограничения в 
достъпността на възобновяеми 
енергийни ресурси.

б) доказана липса на всякакъв вид 
възобновяеми енергийни ресурси.

Or. en

Обосновка

Member states must require the use of minimum levels of energy from renewable energy 
sources in both new and refurbished buildings. Regarding the exemption based on local 
limitations in the availability  of renewables is too vague and so it would put at risk the 
general obligation to use renewable energy sources in buildings.

Изменение 669
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) използването на 
високоефективни инсталации за 
комбинирано производство на топло-
и електроенергия.

Or. de

Обосновка

Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verringert 
Treibhausgasemissionen, schont die Energiereserven, reduziert die Importabhängigkeit und 
trägt damit zur Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU bei. Gebäude, 
die ihren Wärmebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehen, müssen von der Pflicht zur 
Nutzung regenerativer Energie befreit sein. Die hocheffiziente Betriebsweise einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.
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Изменение 670
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) културно и архитектурно 
наследство.

Or. en

Обосновка

The ultimate goal of this Directive and of all the Climate-Energy Package is to reduce non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emissions, not necessarily to impose 
quotas in favour of renewable energy sources. Adding a maximum level of energy 
consumption per square metre built is technologically neutral and permits to find an optimal 
combination of energy efficiency, renewable energy and heating/cooling solutions. This 
should also apply for refurbished buildings without prejudice to the protection of cultural and 
architectural heritage.

Изменение 671
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) преобладаващо използване на 
комбинирано произведени топлина и 
електричество, пряко или чрез 
топлофикационна мрежа.

Or. en

Обосновка

Forcing refurbishing of the existing building stock could put a heavy financial strain on the 
owners/tenants. It could also lead to suboptimal investments, i.e. in not cost-efficient 
technologies.
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Изменение 672
Françoise Grossetête

Proposal for a directive
Член 12 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) използването на енергия, 
произведена от една или няколко 
когенерационни инсталации.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Изменение 673
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бб) добиване на топлина от мрежа 
на местното или централно 
топлоснабдяване, доколкото 
топлината произхожда предимно от 
високоефективни инсталации за 
комбинирано производство на топло-
и електроенергия. 

Or. de
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Обосновка

Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung verringert 
Treibhausgasemissionen, schont die Energiereserven, reduziert die Importabhängigkeit und 
trägt damit zur Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele der EU bei. Gebäude, 
die ihren Wärmebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehen, müssen von der Pflicht zur 
Nutzung regenerativer Energie befreit sein. Die hocheffiziente Betriebsweise einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.

Изменение 674
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. От 2010 г. държавите членки ще 
насърчават проекти за използване на 
излишъка от енергия за обществени и 
частни сгради. Държавите-членки 
гарантират, че частните нови сгради 
и новите сгради на обществени 
служби на национално, регионално и 
местно равнище ще съответстват 
от 2015 г. нататък на стандартите 
за сгради с излишък произведена 
енергия. До 2014 г. държавите-членки 
ще представят концепция за това, по 
какъв начин най-вече покривите на 
обществени сгради могат да се 
използват от трети страни за 
възобновяеми енергии.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für Programme und Konzepte zur Förderung 
erneuerbarer Energien bei der Baumasse und sollen zeitgleich als Vorreiter bei Investitionen 
in die erneuerbaren Energien durch Dritte werden.
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Изменение 675
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки ще насърчават 
активно концепциите за сгради, 
произвеждащи повече енергия, 
отколкото консумират, по 
отношение на административните 
сгради и частните жилища от 2012 г. 
нататък, и ще направят сградите, 
произвеждащи повече енергия, 
отколкото консумират, 
задължителни най-късно през 2020 г. 
Държавите-членки изискват 
техните собствени сгради и сградите 
на публичните или други подобни 
органи на национално, регионално и 
местно равнище да се превърнат в 
образцови проекти по отношение на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и прилагат 
стандартите за сгради, 
произвеждащи повече енергия, 
отколкото консумират, от 2012 
година нататък.
Покривите на всички публични или 
смесени публично-частни сгради ще се 
предоставят на разположение на 
трети лица за инвестиции в 
инсталации за производство на 
възобновяема енергия.

Or. en

Обосновка

The proactive promotion of plus-energy housing concepts for administrative and private 
home building by Members States is essential. However, cross-experiences stemming from the 
recent “Grenelle” debate in France show that the rapporteur’s proposed time-line is very 
ambitious and its objectives will hardly be met. Therefore, a more realistic and achievable 
time-line has to be introduced.
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Изменение 676
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При реконструирани сгради с обща 
полезна площ под 200 кв. м. 
държавите-членки предвиждат 
финансови стимули или данъчни 
облекчения. Тези мерки трябва да са 
стабилни и дългосрочни.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that owners of small buildings are able to comply with energy efficiency 
and renewable energy requirements, Member States should give financial incentives.

Изменение 677
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки разработват 
указания за проектанти, инженери и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да вземат предвид 
възможностите за използване на 
отпадна енергия от всички енергийни 
източници за топлофикационни и 
мрежови охладителни системи 
(както и за системи на отделни 
сгради) при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони.
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Or. en

Изменение 678
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

По отношение на биомасата, 
държавите-членки следва да 
насърчават такива технологии за 
преобразуване, които постигат 
ефективност на преобразуването от 
поне 85% при жилищни и търговски 
приложения и поне 70% при 
промишлени приложения.
По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да 
насърчават използването на такива 
термопомпи, които постигат 
съответствие с минималните 
изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.
В случая със слънчевата енергия, 
държавите-членки следва да 
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насърчават съоръжения и системи с 
общ к.п.д. от поне 35 %.
При определянето на общия к.п.д. 
(conversion efficiency) и на 
съотношението вход/изход на 
системите и съоръженията, 
държавите-членки следва да 
използват методики на Общността, 
или ако липсват такива –
международни методики, ако 
съществуват.

Or. cs

Обосновка

Odstavce 4 a 5 logicky nezapadají do struktury textu, znění je příliš direktivní a jejich 
aplikace by mohla dokonce ohrozit plnění směrnice o energetické účinnosti budov.

Изменение 679
Lena Ek

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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По отношение на биомасата, 
държавите-членки следва да 
насърчават такива технологии за 
преобразуване, които постигат 
ефективност на преобразуването от 
поне 85 % при жилищни и търговски 
приложения и поне 70 % при 
промишлени приложения.
По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да 
насърчават използването на такива 
термопомпи, които постигат 
съответствие с минималните 
изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО. 
В случая със слънчевата енергия, 
държавите-членки следва да 
насърчават съоръжения и системи с 
общ к.п.д. от поне 35 %. 
При определянето на общия к.п.д. 
(conversion efficiency) и на 
съотношението вход/изход на 
системите и съоръженията, 
държавите-членки следва да 
използват методики на Общността, 
или ако липсват такива –
международни методики, ако 
съществуват.

Or. en

Обосновка

It should be the decision of each Member state to decide what measures to be taken according 
to binding targets. Each Member state has different possibilities and conditions that is 
possible to handle within.
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Изменение 680
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки 
насърчават използването на такива 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения, които дават възможност 
за оптимална комбинация от 
възобновяеми енергоизточници и 
високоефективни технологии и така 
постигат значително намаление на 
потреблението на енергия. Държавите-
членки използват енергийни или 
екологични етикети и други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Изменение 681
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Изменение 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В схемите си за подкрепа на 
енергията от възобновяеми 
източници при отопление и 
охлаждане, държавите-членки 
възприемат диференциран подход в 
полза на такива отоплителни и 
охладителни системи и съоръжения на 
база възобновяема енергия, които 
постигат значително намаление на 
потреблението на енергия. Държавите-
членки използват енергийни или 
екологични етикети и други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

Renewable Heating and Colling is a key sector in meeting the targets, support can be more 
than regulations. Different resource availability should be reflected.

Изменение 683
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва
да насърчават използването на такива 
отоплителни и охладителни системи и 

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

съоръжения на база възобновяема 
енергия, които постигат значително 
намаление на потреблението на 
енергия,със специален акцент върху 
слънчевото термично отопление и 
охлаждане. Държавите-членки 
използват енергийни или екологични 
етикети и други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

Within the available technologies for heating and cooling from renewable energy sources, 
solar thermal is by far the most advantageous in terms of technical capacity of supply in 
buildings, cost-effectiveness, reduction of peak electricity demand, and more generally in 
terms of contribution to security of energy supply, climate change mitigation and creation of 
local employment. Yet, it needs strong political support for its large scale market 
introduction, especially in the cooling sector.

Изменение 684
Werner Langen

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да насърчават използването на такива 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на база възобновяема 
енергия, които постигат значително 
намаление на потреблението на енергия 
в сравнение със съществуващите в 
сградата системи и съоръжения за 
отопление и охлаждане. Държавите-
членки следва да използват енергийни 
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или европейско равнище, когато 
подобни инструменти съществуват, като 
основа за насърчаване на такива 
системи и съоръжения.

или екологични етикети и други 
подходящи сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
съоръжения.

Or. de

Обосновка

Systeme und Geräte zur Wärme- und Kälteerzeugung sollten nur dann gefördert werden, 
wenn ihr Einsatz zur Verringerung von Treibhausgasemissionen signifikant beiträgt. Dies ist 
dann nicht der Fall, wenn das Gebäude bereits über eine effiziente und klimafreundliche 
Wärmeversorgung auf der Grundlage von Kraft-Wärme-Kopplung verfügt. Der Eintritt 
erneuerbarer Energien in den Wärmemarkt darf nicht zur Verdrängung anderer 
klimafreundlicher und förderungswürdiger Technologien betrieben werden.

Изменение 685
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Die Spezifizierung auf Primärenergieverbrauch ist sinnvoll, da nur so die Verbesserung des 
Wirkungsgrades oder die Effektivitätssteigerung einbezogen sind. Energieiensparung kann 
nur durch eine Reduzierung des Primärenergieverbrauchs erreicht werden.

Изменение 686
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на биомасата, държавите-
членки следва да насърчават такива 
технологии за преобразуване, които 
постигат ефективност на 
преобразуването от поне 85 % при 
жилищни и търговски приложения и 
поне 70 % при промишлени 
приложения.

По отношение на биомасата, държавите-
членки следва да насърчават такива 
технологии за преобразуване, като 
когенерацията, които постигат 
ефективност на преобразуването от поне 
85 % при жилищни и търговски 
приложения и поне 70 % при 
промишлени приложения. Освен това, 
държавите-членки гарантират, че 
механизмите на подпомагане не 
насърчават използването на биомаса 
за производството единствено на 
електроенергия.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.
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Изменение 687
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на биомасата, държавите-
членки следва да насърчават такива 
технологии за преобразуване, които 
постигат ефективност на 
преобразуването от поне 85 % при 
жилищни и търговски приложения и 
поне 70 % при промишлени 
приложения.

По отношение на биомасата, държавите-
членки следва да вземат под внимание 
такива технологии за преобразуване, 
които постигат ефективност на 
преобразуването от поне 85 % при 
жилищни и търговски приложения и 
поне 70 % при промишлени 
приложения.

Or. it

Justification

La numerazione è necessaria per dare all’articolo una chiara struttura giuridica e per evitare 
malintesi per quanto riguarda la gerarchia giuridica dei singoli commi.

Изменение 688
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да 
насърчават използването на такива 
термопомпи, които постигат 
съответствие с минималните 
изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО. 

заличава се

Or. en
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Обосновка

Because heat pumps use significant amounts of electricity which may be generated at low 
levels of efficiency from non-renewable sources, they cannot be categorised as a renewable 
energy source.

Изменение 689
Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат съответствие с 
минималните изисквания за 
екологично етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които произвеждат повече 
възобновяема енергия, отколкото е 
първоначално вложената енергия. 
Това се изчислява чрез коефициента 
на възобновяемост (COR). 
За установяване на стойностите на 
коефициента на трансформация 
(COP) и на коефициента на 
възобновяемост (COR) се разчита на 
независим институт, който следва 
обща процедура за изпитване, 
определена от Комисията.

Or. en

Обосновка

All renewable technologies available on the market employ other sources than renewables. 
Therefore, an assessment is needed on the most appropriate renewable energy technology. 
Given the differences in climate conditions there is not one perfect solution as such. Keeping 
heat pumps out of the directive would mean that the climate diversity of the EU as a whole is 
being ignored. 

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
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COR =      - 1 > 0  

           E other sources

Изменение 690
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат съответствие с 
минималните изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат висока ефективност, а 
именно са в съответствие с 
минималните изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

Or. en

Обосновка

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.

Изменение 691
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат съответствие с 
минималните изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат висока ефективност, а 
именно са в съответствие с 
минималните изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.
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Or. en

Обосновка

The proposal is in line with the necessity of combining high efficiency technologies and 
renewable energy, for any type of heat pump either geothermal or aero thermal.

Изменение 692
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да насърчават 
използването на такива термопомпи, 
които постигат съответствие с 
минималните изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да насърчават  
само използването на такива 
термопомпи, които постигат 
съответствие с минималните изисквания 
за екологично етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО и системи от 
термопомпи, които отговарят на 
определени критерии за ефективност 
под формата на средногодишен 
коефициент на ефективност. При 
това при производството на топлина 
трябва да се постигне средногодишен 
коефициент на ефективност от най-
малко 3,5.

Or. de

Обосновка

Die Jahresarbeitszahl gibt an, wieviel der eingesetzten elektrischen Arbeitsleistung in 
Wärmeenergie umgesetzt wird. Diese zusätzliche Effizienzvoraussetzung ist konsistent mit der 
existierenden Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten und stellt klar, dass neben den Daten der 
Erzeuger auch die eigentlichen Betriebsdaten der Wärmepumpsysteme bei der Beurteilung 
einbezogen werden müssen.
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Изменение 693
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки насърчават 
установяването на рафинерии за 
биологично гориво, за да съществува 
възможност за използване на 
излишъка от топлина за повишаване 
на ефективността.

Or. de

Обосновка

Es ist sinnvoll überschüssige Wärme zu nutzen, die bei dem Produktionsprozess von 
Biotreibstoffen entsteht. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Ansiedlung solcher Produktionsstätten in der Nähe von Fernwärmenetzen stattfinden, um die 
überschüssige Energie effizient als Wärme oder zur Kühlung zu nutzen.

Изменение 694
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Трябва да се гарантира лесен 
достъп до публично и частно 
финансиране и проекти в областта 
на възобновяемите енергоизточници 
от интерес за Общността.
С цел да се улесни финансирането за 
постигане на целта от 20 %,
Комисията и държавите-членки 
представят най-късно до 31 декември 
2009 г. анализ и план, чиито цели по-
конкретно са:
- по-добро използване на 
структурните фондове и рамковите 
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програми за енергия от възобновяеми 
източници;
- по-добро и повишено използване на 
средствата, предоставяни от 
Европейската инвестиционна банка и 
от други публични финансови 
институции; и
- по-добър достъп до рисков капитал, 
а именно чрез анализиране на 
осъществимостта на инструмент за 
споделяне на риска при инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници в 
Европейския съюз, подобен на 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия, 
който се използва единствено за 
инвестиции във възобновяеми 
източници и енергийна ефективност 
извън ЕС.
По-конкретно, Комисията извършва 
анализ, за да установи по какъв начин 
тези нови възможности за 
финансиране биха могли да се 
използват за ускоряване на 
„проектите за възобновяеми 
източници от интерес за Европа“, 
чрез ускоряване на: 
- развитието на общности или 
градове, които използват изцяло или 
във висока степен енергия от 
възобновяеми източници в рамките 
на „инициативата за споразумение 
между кметове“;
- развиването на необходимата 
мрежова инфраструктура за 
разработване на потенциала на 
вятърната и морската енергия в 
Северно и в Балтийско море;
- въвеждането на топлофикационни и 
охладителни мрежи, използващи 
биомаса, в държавите-членки в 
Северна и Източна Европа в 
съчетание с мащабна програма за 
инсталиране на съответни системи в 
съществуващия сграден фонд;



AM\730537BG.doc 137/142 PE409.384v01-00

BG

- развитието на междусистемни 
връзки със средиземноморските 
страни с цел да се използва напълно 
огромният потенциал за 
производство на електроенергия от 
вятърната и слънчевата термична 
енергия в Средиземноморието и в 
други съседни страни.

Or. en

Обосновка

Identical to Turmes Изменение 90, except for the inclusion of the framework programmes in 
funding.

Изменение 695
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Гарантира се лесен достъп до 
публично и частно финансиране и 
проекти в областта на 
възобновяемите енергоизточници от 
интерес за Европа.
С цел да се улесни финансирането за 
постигане на целта от 20 %, 
Комисията и държавите-членки 
представят най-късно до 31 декември 
2009 г. анализ и план, чиито цели по-
конкретно са:
- по-добро използване на 
структурните фондове и рамковите 
програми за енергия от възобновяеми
източници;
- по-добро и повишено използване на 
средствата, предоставяни от 
Европейската инвестиционна банка и 
от други публични финансови 
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институции; и
- по-добър достъп до рисков капитал, 
а именно чрез анализиране на 
осъществимостта на инструмент за 
споделяне на риска при инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници в 
Европейския съюз, подобен на 
Световния фонд за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия, 
който се използва единствено за 
инвестиции във възобновяеми 
източници и енергийна ефективност 
извън ЕС.
По-конкретно, Комисията извършва 
анализ, за да установи по какъв начин 
тези нови възможности за 
финансиране биха могли да се 
използват за ускоряване на 
„проектите за възобновяеми 
източници от интерес за Европа“, 
чрез ускоряване на:
- развитието на общности или 
градове, които използват изцяло или 
във висока степен енергия от 
възобновяеми източници в рамките 
на „инициативата за споразумение 
между кметове“;
- развиването на необходимата 
мрежова инфраструктура за 
разработване на потенциала на
вятърната и морската енергия в 
различни морски райони на 
Европейския съюз;
- въвеждането на топлофикационни и 
охладителни мрежи, използващи 
биомаса, в държавите-членки в 
Северна и Източна Европа в 
съчетание с мащабна програма за 
съответни инсталации за 
съществуващия сграден фонд;
- развитието на междусистемни 
връзки със средиземноморските 
страни с цел да се използва напълно 
огромният потенциал за 
производство на електроенергия от 
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вятърната и слънчевата термична 
енергия в Средиземноморието и в 
други съседни страни.

Or. en

Обосновка

In addition to the rapporteur’s Изменение it should be noted that: a clear link with 
framework programmes should be made in the RES Directive in order to encourage R&D in 
second-generation biofuels. Also, many maritime areas in the EU have a significant off-shore 
wind and marine energy potential - not only the North and Baltic sea - and should not be 
discriminated against.

Изменение 696
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Комисията и държавите-членки 
представят най-късно до 31 декември 
2009 г. анализ и план, целящи 
координирано насочване на 
общностно и национално 
финансиране и на други форми на 
подкрепа към научноизследователски 
центрове за възобновяеми енергийни 
източници и енергийно ефективни 
технологии, и особено към центрове, 
които си сътрудничат с 
университети и предприятия 
(особено малки и средни предприятия) 
в приложна и новаторска 
научноизследователска дейност за 
постигане на бърз напредък; 
научноизследователската дейност в 
областта на технологиите обръща 
особено внимание на 
децентрализираното и общностно 
производство; подобна 
научноизследователска дейност цели 
да намали до минимум конфликтите 
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при употребата, като например тези 
между горива и храни; подобни 
центрове също така ще имат за цел 
да повишават осведомеността на 
широката общественост относно 
възобновяемите енергийни източници 
и по-конкретно относно мерки за 
пестене на енергия.

Or. en

Обосновка

Research centres are vital to the future of European renewable energy technology, and efforts 
to cut greenhouse emissions, and so should be fully supported by the Commission and 
Member States in a co-ordinated way.

Изменение 697
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Държавите-членки предприемат 
финансови и други мерки за подкрепа, 
за да гарантират, че възможно най-
много земеделски стопанства са 
нетни производители на енергия чрез 
използване на енергоизточници като 
анаеробни реактори, 
фотоелектрическа енергия (PV), 
дървесни отпадъци и второ поколение 
биогорива;  освен това 
компетентният орган ще гарантира, 
че подобна енергия се допуска 
недискриминационно в 
електрическите и газопреносни 
мрежи; въпреки това конфликтите 
при употребата, като например 
между дървесина за гориво и за 
строителство, трябва да бъдат 
сведени до минимум, и енергия трябва 
да бъде генерирана чрез нехранителни 
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органични материали.

Or. en

Обосновка

Rural landholdings are a potentially rich source of sustainable renewable energy, and should 
be fully supported by their authorities.

Изменение 698
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. Държавите-членки преразглеждат 
политиките си за обществени 
поръчки с цел да насърчат 
използването на възобновяеми 
енергийни източници и енергийно 
ефективни технологии; публичните 
органи насърчават употребата на 
горива от нехранителни органични 
материали за своите автопаркове и 
предприемат други мерки в 
съответствие с новата директива 
относно насърчаването на чисти и 
енергийно ефективни пътни 
транспортни средства.

Or. en

Обосновка

Public bodies are in an important position to influence carbon behaviour.
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Изменение 699
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д. При оценяване на въздействието 
на промените, свързани с 
възобновяемите енергийни 
източници, които настъпват в 
области, обозначени съгласно 
общностното законодателство за 
защита на околната среда, и по-
конкретно Директивата за 
местообитанията (Директива 
92/43/ЕИО), държавите-членки ще 
вземат предвид положителното 
въздействие на тези промени за 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
Европейския съюз и техния принос 
към целите, поставени от тази 
директива.

Or. en

Обосновка

When the environmental impact for renewable energy schemes is examined, the fight against 
climate change must be taken into careful consideration.
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