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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0019),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 175, параграф 1 и член 95 от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0046/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по 
икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, комисията по регионално развитие, както и на комисията 
по земеделие и развитие на селските райони (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 и 
член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1 от 
него,

Or. en
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Обосновка

Article 175(1) is the sole appropriate legal basis. A dual basis is reserved for extreme cases 
where several goals are equally important; yet, here the main aim is environmental protection 
-the current Directive on Energy from Renewable Sources and the Biofuels Directive have 
also been adopted under Article 175(1). Besides, biofuels provisions do not principally aim to 
facilitate trade- as the prescribed standards are far from harmonised- but to define 
sustainability criteria.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ 
дял на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% 
възобновяема енергия в транспорта са 
уместни и постижими задачи, както и 
че наличието на законодателна рамка с 
обвързващи цели би осигурило на 
стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност, за да могат да 
бъдат вземани рационални 
инвестиционни решения в областта 
на възобновяемата енергия. 

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че цел за най-малко
20%-ов общ дял на енергията от 
възобновяеми източници би била 
постижима, както и че наличието на 
рамка с обвързващи цели би осигурило 
на стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност по пътя към 
изграждане на икономика, основаваща 
се на възобновяеми енергийни 
източници.

Or. en

Обосновка

The Commission Renewable Energy Roadmap has been assessed by the Council and the 
Member States. This must be considered by the Commission when drafting this kind of recital.
The amendment clarifies this.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В светлината на позициите на (8) В светлината на позициите на 

Adlib Express Watermark



PR\722155BG.doc 7/101 PE405.949v01-00

BG

Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, уместно е да бъдат 
установени задължителни цели за 2020 
г. за 20% общ дял на възобновяемата 
енергия, както и за 10 % дял на 
възобновяемата енергия за 
транспортни цели спрямо
потреблението в Европейския съюз.

Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, е целесъобразно да бъдат 
установени задължителни цели за 
минимален междинен и 20%-ов общ 
дял на възобновяемата енергия в 
крайното потребление в Европейския 
съюз през 2020 г.

Or. en

Обосновка

The European Parliament is in favour of at least 25% share of renewable energies compared 
to the final energy consumption in 2020. The latest scientific and political evidence have 
shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector coming from biomass 
of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must therefore be dropped.
Sustainable biomass will be more efficiently used for other energy purposes such as electricity 
combined with heat (or cool) production.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От друга страна, за целта от 10 
% възобновяема енергия за 
транспортни цели, подходящо е да се 
зададе една и съща цел за всички 
държави-членки, с оглед да се осигури 
съответствие в спецификациите и 
достъпността на транспортните 
горива. Тъй като транспортните 
горива се търгуват лесно, държавите-
членки, които разполагат с по-малки 
количества от съответните ресурси, 
ще могат лесно да си набавят 
възобновяеми транспортни горива от 
други места. При все че технически е 
възможно за Общността да изпълни 
целта за биогоривата само въз основа 
на собствено производство, вероятно 
и желателно е тази цел да бъде
фактически изпълнена чрез съчетание 

В същото време е вероятно целите за 
възобновяема енергия да бъдат 
фактически изпълнени чрез съчетание 
на собствено производство и внос. В 
тази връзка Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за възбновяеми енергийни 
източници, включително биомаси за 
производство на енергия, като взема 
предвид развитието на многостранните 
и двустранните търговски преговори, 
както и съображения, свързани с
околната среда, социалните аспекти,
цените, сигурността на енергийните 
доставки и др.
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на собствено производство и внос. За 
тази цел, Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за биогорива и, ако това е 
уместно, следва да предлага 
подходящи мерки за достигане на 
балансиран подход между 
вътрешното производство и вноса, 
отчитайки развитието на 
многостранните и двустранните 
търговски преговори, а също и 
съображения по отношение на околната 
среда, цените, сигурността на 
енергийните доставки и др.

Or. en

Обосновка

The Commission must monitor import and export of all energy supply whether it is 
domestically produced (and consumed) or imported from / exported to third countries.
Biomass for energy must in particular be carefully watched. However, the latest scientific and 
political evidence have shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector 
coming from biomass of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must 
therefore be dropped.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да стане възможно 
постигането на 10 % дял на 
биогоривата, необходимо е да се 
осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт 
EN 590/2004.

заличава се

Or. en
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Обосновка

This is covered by the Fuel Quality Directive.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, 
както и на 10 % дял на биогоривата 
от потреблението на бензин и 
дизелово гориво във всяка държава-
членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки 
поотделно, но поради мащаба на 
действията на равнището на 
Общността биха могли да бъдат 
осъществени по-добре, Общността може 
да предприеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
посочено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата на
необходимото за постигането на тези 
цели.

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20%-ов дял на 
възобновяемите енергийни източници
от общото енергопотребление на 
Общността не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки поотделно, но поради 
мащаба на действието могат да бъдат 
по-успешно осъществени от 
Общността, Общността може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигане на тези цели.

Or. en

Обосновка

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява 
обща рамка за насърчаването на 
енергията от възобновяеми източници. 
С нея се задават задължителни цели за 
общия дял в енергопотреблението на 
енергия от възобновяеми източници, 
както и за дела на енергията от 
възобновяеми източници в 
транспорта. Също така, в нея се 
формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към
електроенергийната мрежа във връзка 
с енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

С настоящата директива се установява 
обща рамка за насърчаване на енергията 
от възобновяеми източниц и тяхното 
интегриране на вътрешния енергиен 
пазар в ЕС с оглед повишаване 
сигурността на доставките, 
опазването на околната среда, 
конкуретоспособността и водещата 
промишлена роля на ЕС. В нея се 
определят задължителни национални
цели и цели на ЕС за общия дял в 
енергопотреблението на енергията от 
възобновяеми източници, за да се 
гарантира, че през 2020 г. най-малко 
20% от крайното енергийно 
потребление в ЕС ще се задоволява от 
възобновяеми енергийни източници. В 
нея се определят правила относно 
защитата на националните схеми за 
подпомагане и подробните 
национални планове за действие в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници, и също така се 
съзадават механизми за гъвкавост 
между държавите-членки при 
постигане на целите, 
административни процедури и 
инфраструктурни връзки по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници. В нея се 
установяват критерии за екологична и 
социална устойчивост по отношение 
на енергията от биомаса.

Or. en

Обосновка

The main features of the directive should be highlighted in the scope of the directive.

Adlib Express Watermark



PR\722155BG.doc 11/101 PE405.949v01-00

BG

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

To be consistent with the new Eurostat and international definitions, this Directive covers 
only with energy sources that are renewables sources. Fossil and other categories of fuels not 
covered by these definitions are therefore excluded from this Directive.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „биомаса“ означава биоразградимата
част на продукти, отпадъци или 
остатъци от земеделието 
(включително растителни и животински 
вещества), горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, както 
и биоразградимата част на промишлени 
и битови отпадъци;

б) „биомаса“ означава 
биоразграждащата се част на 
продукти, отпадъци или остатъчни 
продукти на земеделието (включително 
растителни и животински вещества) и 
аквакултурата, горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, както 
и отделената събрана
биоразграждаща се част на 
промишлени и битови отпадъци;

Or. en
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Обосновка

The existing definition excludes biomass from aquacultural products such as algae.
Furthermore, biodegradable waste is generally much better recycled or composted, while the 
process gases can of course be used for energy generation. Also, since the biodegradable 
fraction of municipal and industrial waste typically has a low net energy output, this 
Directive should therefore promote the separation of this type of waste.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) "геотермална енергия" означава 
енергията, съхранявана под формата 
на топлина под повърхността на 
твърдата почва;

Or. en

Обосновка

EU law does not have any harmonised definition of geothermal energy: there are 
heterogeneous national definitions. This leads to confusion. Therefore, the Directive should 
provide a definition of geothermal energy. The proposed definition is widely used by the 
geothermal industry as it is part of national standards.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „течни горива от биомаса“
означава течни горива за енергийни 
цели, произведени от биомаса;

д) "биомаса за производство на 
енергия" означава твърди, газообразни 
или течни горива за енергийни цели, 
произведени от биомаса;

Or. en
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Обосновка

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector or used as liquid fuel in heat and power generation. It is therefore essential 
that this overarching term is defined.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „биогорива“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса;

е) „транспортни горива, произведени 
от биомаса“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса;

Or. en

Обосновка

Biomass for energy can have many applications such as heat and electricity generation as 
well as transport fuels. This term clearly defines this distinction.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – буква е a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "земи с висока консервационна 
стойност" означава:
i) области, съдържащи световно, 
регионално или национално значими 
концентрации на биоразнообразни 
ценности (напр. ендемизми, 
застрашени видове, убежища);
ii) световно, регионално или 
национално значими обширни 
ландшафтни области, в които 
живеят жизнеспособни популации от 
повечето, дори от всички естествено 
съществуващи видове в естествени 
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условия на разпространение и 
изобилие;
iii) области, които се намират във 
или съдържат редки или застрашени 
екосистеми;
iv) области, които предоставят 
основни услуги за екосистеми в 
критични ситуации (напр. защита на 
речни басейни, ерозионен контрол);
v) области с основно значение за 
задоволяване на основните 
потребности на местни общности 
(напр. прехрана, здраве);
vi) области с изключително значение 
за традиционната културна 
идентичност на местни общности 
(области от културно, екологично, 
икономическо или религиозно 
значение, определени в 
сътрудничество с въпросните местни 
общности);

Or. en

Обосновка

High Conservation Value (HCV) must be defined as it forms a cornerstone of article 15 
ensuring the sustainability of fuels from biomass, in particular preserving biodiversity and 
ecological integrity. HCV is defined by a network of organisations including the World 
Conservation Union (IUCN) and the World Bank and is already used by the Forestry 
Stewardship Council (FSC) international timber certification scheme.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – буква е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) "влажна зона" означава земя, 
покрита или просмукана от вода 
постоянно или през значителна част 
от годината;
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Or. en

Обосновка

Wetland must be defined in this Directive. Wetlands are important carbon stores and if 
converted can result in the release of significant quantities of greenhouse gases. Non drained 
peatlands, e.g. pristine peatland, are definitely included in this definition.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – буква е в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) "пустееща, ерозирала или 
маргинална земя" означава земя, 
която не е и от 1990 г. насам не е била 
горска площ или влажна зона, т.е. 
земя, която няма висока 
консервационна стойност или не се 
намира в пряка близост до такава 
земя или в рамките на ценни 
природни или държавно защитени 
територии, и която не е била 
използвана за селскостопански цели в 
продължение на най-малко 10 години;

Or. en

Обосновка

Idle, marginal and degraded lands must be defined in this Directive. This definition needs to 
be set-out clearly to ensure that this land, if used for transport fuels from biomass, does not 
have conservation value or high carbon stock value or is otherwise used in the production of 
food. High Conservation Value is an internationally agreed status that protects biodiversity 
and ecological integrity. 1990 is the cut-off date for deforestation agreed under the Kyoto 
Protocol.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – буква е г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) "агрогорива" са горива, 
произведени от биомаса, която се 
отглежда върху обработваема земя и 
се конкурира за обработваемата земя 
с производство на храни или фуражи;

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „гаранция за произход“ означава 
електронен документ, който служи като 
доказателство, че определено 
количество енергия е произведено от 
възобновяеми източници;

ж) „гаранция за произход“ означава 
електронен документ, който служи като 
доказателство, че определено 
количество енергия е произведено от 
възобновяеми източници, главно за 
целите на предвиденото в Директива 
2003/54/ЕО задължение за разкриване 
на източника на електроенергия;

Or. en

Обосновка

The role of this document must be clear. It serves the purpose of labelling the sources on how 
the electricity has been produced. The reference to the disclosure provisions of the Directive 
concerning the common rules for the internal market in electricity provides with this needed 
clarification.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) "счетоводно удостоверение за 
прехвърляне" означава специално 
обозначен електронен документ, 
който може да се използва на 
доброволни начала от държавите-
членки за прехвърляне на определено 
количество енергия, произведена от 
възобновяеми източници, на друга 
държава-членка изключително за 
целите на целевата отчетност;

Or. en

Обосновка

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in Articles 8 and 9 of this Directive for those Member States which want to opt-in for such a 
system. It is important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are - if 
issued - for disclosure purposes only, and transfer accounting certificates, which are for 
target accounting purposes only.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „насърчителна схема“ означава 
схема, произхождаща от намеса на 
пазара от страна на държава-членка,
която подпомага пазарната 
реализация на енергията от 
възобновяемите източници чрез 
намаляване на себестойността на 
тази енергия, увеличаване на 
продажната й цена или увеличаване, 
посредством задължение за 
възобновяема енергия или по друг 
начин, на обема на покупките на 

з) „схема за подпомагане“ означава 
схема, произхождаща от политическа
намеса, чрез която се създават или 
засилват стимулите за 
разпространение и повишено 
използване на енергия, произведена от 
възобновяеми източници.
Националните схеми за подпомагане 
включват по-конкретно задължения 
за енергия, произведена от 
възобновяеми източници, 
инвестиционни помощи, данъчни 
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такава енергия; облекчения или спиране на данъчното 
облагане, връщане на данъци и схеми 
за пряко ценово подпомагане, особено 
схеми за плащания по 
преференциални цени и плащания на 
премии;

Or. en

Обосновка

The definition of "support scheme" must be clarified.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да 
предприемат подходящи стъпки за 
постигането на дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен на или по-голям от посочения в 
индикативната крива, дадена в Част
Б на Приложение I.

2. Държавите-членки въвеждат
подходящи мерки, с които да се 
гарантира, че делът на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, е равен на или надвишава
задължителните минимални 
междинни цели, определени в част Б 
на приложение I.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the overall 2020 EC and Member States targets are met, it is 
necessary that obligatory interim targets are also adopted. The trajectory proposed under 
annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last years 
before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to reach 
their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary minimum.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Две или повече държави-членки 
могат съвместно да се стремят към 
постигане на целите по параграфи 1 и 
2 чрез инструментите за гъвкавост, 
предвидени в член 9, параграф 1б.
Всички държави-членки, участващи в 
сътрудничеството, предвидено в 
настоящия параграф, уведомяват 
Комисията за това и за новата цел за 
групата от държави-членки, а 
методът на изчисление на целта 
подлежи на одобрение от Комисията.

Or. en

Обосновка

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

При изчисляване на общото 
потребление на енергия в транспорта 
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във връзка с предходното изречение 
(the first subparagraph), няма да се 
отчитат тези нефтопродукти, 
които са различни от бензина и 
дизеловото гориво.

Or. en

Обосновка

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
Национални планове за действие Планове за действие относно 

енергията, произведена от 
възобновяеми източници

Or. en

Обосновка

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
приеме подходящ национален план за 
действие. В националните планове за 
действие следва да бъдат посочени 
целите на държавите-членки за 
дяловете на енергията от 
възобновяеми източници съответно в 
транспорта, електроенергетиката и 
отоплението и охлаждането през 
2020 г., както и адекватни мерки за 
постигане на тези цели, включително 
национална политика за 
разработване на съществуващите 
ресурси от биомаса и мобилизиране на 
нови ресурси от биомаса за различни 
приложения, както и мерките за 
изпълнение на изискванията на 
членовете с номера от 12 до 17.

1. Всяка държава-членка приема план за 
действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато няколко държави-членки 
възнамеряват да се стремят 
съвместно да постигнат своите цели, 
всяка от тях определя подробните 
разпоредби на свързаните с това 
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споразумения в своя национален план 
относно енергията, произведена от 
възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive. Each Member States that have decided so must then describe in details the joint 
agreement in its respective RAP.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Най-късно до 30 юни 2009 г. 
Комисията предоставя 
задължителен образец на план за 
действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, по който да се ръководят 
държавите-членки и който съдържа 
следните минимални изисквания:
а) референтни статистически данни 
на държавите-членки относно дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в крайното 
енергийно потребление за 2005 г. и за 
последната година, за която има 
налични данни, като крайното 
енергийно потребление се определя 
от:
- твърди горива, нефт, газ, 
възобновяеми енергийни източници, 
електроенергия и топлоенергия 
(производна топлоенергия,  
топлоенергия от топлоцентрали);  
топлинна енергия и електроенергия, 
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произведени от възобновяеми и 
невъзобновяеми енергийни източници;
- сектори: промишленост, 
домакинства и услуги, както и 
транспорт;
- електроенергия (без електроенергия 
за топлинно производство и за 
производство на топла вода), 
топлинно производство (без 
електроенергия за топлинно 
производство и за производство на 
топла вода) и транспорт;  във всеки 
случай, от възобновяеми и 
невъзобновяеми енергийни източници;
б) задължителни общи национални 
цели на държавите-членки, 
определени в част А на приложение І, 
за дела на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в крайното 
енергийно потребление през 2020 г.;
в) задължителни национални 
минимални междинни цели на 
държавите-членки, определени в част 
Б на приложение І;
г) задължителни междинни и 
национални цели до 2020 г. на 
държавите-членки за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане, и в транспорта:
i) задължителни цели за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия:
- национална цел за дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството на електроенергия 
през 2020 г. с цел спазване на
изискванията в част А на 
приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
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електроенергия през 2020 г. с цел 
спазване на изискванията в част Б на 
приложение І;
ii) задължителни цели за дела на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в  
производство на енергия за отопление 
и охлаждане:
- национална цел за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в производството на 
енергия за отопление и охлаждане 
през 2020 г. с цел спазване на 
изискванията в част А на 
приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
производството на енергия за 
отопление и охлаждане  през 2020 г. с 
цел спазване на изискванията в част 
Б на приложение І;
iii) задължителни цели за дела на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
транспорта:
- национална цел за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в транспорта през 2020 г. 
с цел спазване на изискванията в част 
А на приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
транспорта през 2020 г. с цел спазване 
на изискванията в част Б на 
приложение І;
д) мерки за постигане на тези цели:

i) обща таблица на всички мерки за 
насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници
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ii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
производството на електроенергия:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове от 12 до 14

iii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в
производството на енергия за 
отопление и охлаждане:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13

iv) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13 и 
членове от 15 до 17;
v) специфични мерки за насърчаване 
на използването на енергия, 
произведена от биомаса:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
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от възобновяеми източници
- специфични мерки мобилизиране на 
нови биомаси, като се вземат под 
внимание следните принципи:
• необходимото количество биомаса 
за постигане на целите

• определят се типът и произходът 
на биомасата

• следва да е налице съответствие 
между наличието/потенциала/вноса 
на биомаса и целта

• определят се мерки за увеличаване 
на наличието на биомаса, като се 
отчитат други потребители на 
биомаса (отрасли, свързани със 
селското и горското стопанство).
е) оценки:
i) общият очакван принос на всяка 
технология за производство на 
енергия от възобновяеми източници с 
оглед изпълнение на задължителните 
цели до 2020 г. и на задължителните 
междинни цели за дяловете на 
енергията от възобновяеми 
източници при производството на 
електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане, и транспорт
ii) брутното и окончателно енергийно 
потребление за 2020 г. според 
обичайна стопанска прогноза и 
прогноза за ефективност
iii) стратегическа екологична оценка, 
съгласно предвиденото в Директива 
2001/42/ЕО, която да обединява 
ползите и последиците за околната 
среда от използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en
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Обосновка

Most of the EU effort on renewable energies will be delivered through improving the national 
framework for the renewable energy investments. The Commission shall therefore make 
available to Member States by 31 March 2010 at the latest a clear harmonised format for the 
national renewable energy action plans, with a view to facilitating the presentation of the 
national action plans and their subsequent analysis.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията своите  планове за действие 
относно енергията, произведена от 
възобновяеми източници, най-късно до 
31 март 2010 г.

Or. en

Обосновка

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държава-членка, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници 
спадне през непосредствено предходния 
двегодишен период под 
задължителните междинни цели, 
определени в част Б на приложение I, 
представя на Комисията нов план за 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници, не по-късно от 31 март  
следващата година, който съдържа 
адекватни мерки, с които се гарантира, 
че в бъдеще делът на енергията от 
възобновяеми източници надвишава
целите, определени в част Б на 
приложение I най-малко с процента, с 
който държавата-членка е спаднала 
под своята междинна цел.
Въпросната държава-членка подлежи 
също на предвидения в член 6а 
механизъм за директно налагане на 
санкции.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биогорива и други течни биогорива, 
които не отговарят на 
формулираните в член 15 критерии за 
екологично устойчиво развитие, няма 
да бъдат отчитани.

Биомаса за производство на енергия, 
която не отговаря на определените в 
член 15 критерии за екологична и 
социална устойчивост, не се вземат 
под внимание.

Or. en

Обосновка

Sustainability criteria should apply for all energy uses from biomass.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Member states should work intensively towards meeting their 2020 targets. Adjustments of the 
targets on the basis of “very long lead-times projects” and “force majeure” could be used by 
Member States to either water down the target, postpone or even avoid the achievement of 
their targets. It should therefore be deleted. 27 Member States have committed through their
Heads of State to a mandatory 2020 target. It is not a 2022 or 2024 target. Member States 
should deliver on their commitment.
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Изменение 32

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The European Court of Justice has repeatedly recognised the principle of "force majeure" as 
being part of EC law, and has applied it in different contexts without any need that EC 
legislation makes reference to it.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

As for hydro, wind resource can show substantial variations in certain years. In order not to 
biais the 2-year mandatory minimum intermediary targets, wind performance should be 
'normalised' to make EU minimum intermediary targets comparable.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006.
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Топлинната енергия, произвеждана от 
отоплителни или охладителни 
системи въз основа на геотермална 
енергия — от почвата или от водата, ще 
се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, буква б), само в частта, 
която надвишава първоначално 
вложената енергия от 
невъзобновяеми източници, 
необходима за експлоатация на 
системите.

Or. en

Обосновка

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006.

Изменениe 36

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Топлинната енергия, генерирана от 
пасивни енергийни системи, 
благодарение на които се постига по-
малко енергийно потребление по 

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

пасивен път, чрез конструкцията на 
сградата или термопомпи, ползващи 
топлина от околния въздух, или в 
резултат на топлинна енергия, 
генерирана от невъзобновяеми 
източници, няма да бъде отчитана за 
целите на параграф 1, буква (б).

Or. en

Обосновка

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006.

Изменениe 37

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

По смисъла на параграф 1в 
нефтопродуктите, които са различни 
от бензина и дизеловото гориво, няма 
да бъдат отчитани.

Or. en

Обосновка

Air and maritime transport fuels from biomass are not covered under this Directive.

Изменениe 38

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) електроенергията се потребява в 
Общността;

а) електроенергията се внася физически 
и се потребява в Общността;
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Or. en

Обосновка

This addition is discussed in the Council Energy Working Group, and is an improvement of 
the Commission proposal.

Изменениe 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) третата страна е приела 
обвързващи междинни цели и цели, 
които да бъдат постигнати до 2020 
г., за разширяване на използването на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници на подобно амбициозно 
равнище, както и целите, посочени в 
част А и част Б на приложение І;

Or. en

Обосновка

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional.

Изменениe 40

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аб) третата страна е спазила 
изискванията в част А и част Б на 
приложение І в периода, 
непосредствено предшестващ 
привеждането в съответствие, ако 
има такъв;
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Or. en

Обосновка

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional.

Изменениe 41

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

в) за електроенергията е издадена 
гаранция за произход и счетоводно 
удостоверение за прехвърляне, като 
двете са съставна част на системите, 
които са еквивалентни на посочените
в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional and if they follow equivalent rules.

Изменениe 42

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 43

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

да) видът на всяка схема за 
подпомагане, използвана за 
производството на съответната 
единица за количество енергия;и

Or. en

Обосновка

To avoid possible double counting and increase transparency, it is necessary that each 
guarantee of origin specifies also the type of support scheme the specific RES production unit 
has received, if any.

Изменениe 44

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

дб) независимо дали въпросната 
инсталация за възобновяема енергия е 
довела до допълнително производство 
на възобновяема енергия в 
съответствие с член 11а, параграф 2.

Or. en
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Изменениe 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В гаранциите за произход също се 
определя дали счетоводните 
удостоверения за прехвърляне са 
издадени за съответната единица за 
количество енергия.

Or. en

Обосновка

Guarantees of origin and transfer accounting certificates having two different functions, it 
must be clear when both electronic documents have been issued for the same MWh of 
renewable energy.

Изменениe 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Държавите-членки гарантират, 
че ако е издадена гаранция за произход 
съгласно разпоредбите на Директива 
2004/8/ЕО по отношение на 
възобновяемата енергия, генерирана в 
топлофикационна електроцентрала, 
няма да се издава допълнителна 
гаранция за произход съгласно 
настоящия член. Това също се 
прилага, ако съществува всякакво 
друго доказателство, което може да 
се използва за целите на 
предвиденото в Директива 2003/54/ЕО 
задължение за разкриване на 
източника на електроенергия.
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Or. en

Обосновка

In order to avoid double counting, only one Guarantee of origin must be issued for the part of 
renewable energy.

Изменениe 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4б. Държавите-членки могат до 
ограничат износа на гаранциите за 
произход, ако съответната единица 
за количество енергия е подкрепена 
от национална схема за подпомагане.

Or. en

Обосновка

Renewable energies that are supported by any support scheme should not be sold as cheap 
green energy to other countries.

Изменениe 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4в. Гарантирането на произхода само 
по себе си не предполага право за 
ползване от националните схеми за 
подпомагане.

Or. en
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Изменениe 49

Предложение за директива
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 6а
Счетоводни удостоверения за 
прехвърляне на електроенергия, 
топлинна и охладителната енергия, 
произведени от възобновяеми 
енергийни източници
1. Онези държави-членки, които 
доброволно решат да използват 
схемата за гъвкавост, предвидена в 
член 9, параграф 1б, буква а), създават 
система, чрез която се гарантира, че 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне се издава в отговор на 
заявка от производител на 
възобновяема енергия. Държавите-
членки, които доброволно се 
съгласяват да използват целеви 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне за съвместни проекти 
съгласно варианта, посочен в член 9, 
параграф 1б, буква в), създават 
система, чрез която се гарантира, че 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне е издадено за въпросните 
съвместни проекти за възобновяема 
енергия.
Счетоводното удостоверение за 
прехвърляне се отнася до стандартно 
количество енергия от 1 MWh. За 
всеки MWh произведена енергия се 
издава не повече от едно счетоводно 
удостоверение за прехвърляне.
2. Счетоводните удостоверения за 
прехвърляне се издават, прехвърлят и 
отменят по електронен път. Те са 
точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби.
В счетоводните удостоверения за 
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прехвърляне се определя най-малко:
а) енергийният източник, използван 
за производство на енергия, както и 
началната и крайната дата за 
нейното производство;
б) информация дали счетоводното 
удостоверение за прехвърляне се 
отнася до:
електроенергия; или
топлинна и/или охладителна енергия;
в) наименованието, 
местоположението, вида и 
мощността на инсталацията, 
където енергията е била произведена, 
както и датата, на която 
инсталацията е влязла в 
експлоатация;
г) датата и страната на издаване, 
както и единен идентификационен 
номер за всяко счетоводно 
удостоверение за прехвърляне;
д) количеството и вида на всяка 
инвестиционна помощ, която е била 
предоставена за инсталацията; и
е) вида на всяка схема за подпомагане, 
използвана за производството на 
съответната единица за количество 
енергия;
В счетоводните удостоверения за 
прехвърляне също се определя дали 
гаранциите за произход са били 
издадени за съответната единица за 
количество енергия.
3. Държавите-членки по член 9, 
параграф 1б, буква а) признават 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне, издадени от други 
държави-членки по параграф 1б, буква 
а), в съответствие с настоящата 
директива. Държавите-членки по 
член 9, параграф 1б, буква в) 
признават счетоводните 
удостоверения за съответните 
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съвместни проекти. Всеки отказ на 
държава-членка по настоящия 
параграф да признае счетоводно 
удостоверение за прехвърляне се 
основава на обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии.
В случай на отказ за признаване на 
счетоводно удостоверение за 
прехвърляне от държава-членка по 
настоящия параграф, Комисията 
може да приеме решение, в което да 
се изисква въпросната държава-
членка да го признае.
Въпреки това, от държавите-членки, 
които не използват варианта, 
посочен в член 9, параграф 1б, буква а), 
не се изисква да признават целевите 
счетоводни удостоверения, издадени 
от други държави-членки.
4. Държавите-членки гарантират, че 
всички счетоводни удостоверения за 
прехвърляне, които следва да бъдат 
издадени по отношение на 
възобновяема енергия, произведена в 
дадена календарна година, се издават 
в срок не по-късно от три месеца след 
края на съответната година.
5. Счетоводните удостоверения за 
прехвърляне сами по себе си не 
предполагат право за ползване от 
националните схеми за подпомагане.

Or. en

Обосновка

Transfer accounting certificates (TAC) of electricity, heating and cooling produced from 
renewable energy sources are a voluntary scheme which might be adopted by certain Member 
States to organise their flexibility with other Member States.
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Изменениe 50

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход и 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 51

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход и ако 
разчита на инструментите за 
гъвкавост, посочени в член 9, параграф 
1б, буква а) или в), за счетоводни 
удостоверения за прехвърляне;

Or. en

Обосновка

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Изменениe 52

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) да издава гаранции за произход; б) да издава гаранции за произход и ако 
разчита на инструментите за 
гъвкавост, посочени в член 9, параграф 
1б, буква а) или в), счетоводни 
удостоверения за прехвърляне;

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 53

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;

в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход и ако разчита на 
инструментите за гъвкавост, 
посочени в член 9, параграф 1б, буква 
а) или в), на счетоводни 
удостоверения за прехвърляне;

Or. en

Обосновка

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Изменениe 54

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

г) да отменя гаранции за произход; г) да отменя гаранции за произход и ако 
разчита на инструментите за 
гъвкавост, посочени в член 9, параграф 
1б, буква а) или в), счетоводни 
удостоверения за прехвърляне;

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 55

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени и ако 
разчита на инструментите за 
гъвкавост, посочени в член 9, параграф 
1б, буква а) или в), на счетоводните 
удостоверения за прехвърляне.

Or. en

Обосновка

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Изменениe 56

Предложение за директива
Article 7 – paragraph 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Националният компетентен 
орган е единственият компетентен 
орган по отношение на гаранциите за 
произход и счетоводните 
удостоверения за прехвърляне, ако те 
са доброволно избрани от дадена 
държава-членка, както и по 
отношение на всички централи, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници в съответната държава-
членка. Компетентният орган не е 
отговорен за издаване на гаранции за 
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произход и счетоводни удостоверения 
за прехвърляне за централи, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници в други държави-членки. 
Държавите-членки гарантират, че 
сферата на отговорност на 
компетентните органи, създадени в 
други държави-членки съгласно 
настоящата директива, не са 
нарушава.

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 58

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;

заличава се

Or. en
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Обосновка

The amendment provides with this clarification.

Изменениe 59

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

Обосновка

The amendment provides with this clarification.

Изменениe 60

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 

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 
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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.

неговата комбинация от 
енергоносители, главно за да се спази 
предвиденото в [Директива 
2003/54/ЕО] задължение за разкриване 
на източника на електроенергия; в 
този случай, гаранцията за произход се
представя на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, в която се 
потребява горепосочената комбинация 
от енергоносители.

Or. en

Обосновка

The amendment provides with this clarification.

Изменениe 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Държавите-членки могат да 
изискат въпросният енергиен 
доставчик или енергиен потребител 
да представят счетоводно 
удостоверение за прехвърляне за 
отмяна, заедно с всяка гаранция за 
произход, ако в гаранцията за 
произход се посочва, че целевото 
счетоводно удостоверение е издадено 
за съответната единица за 
количество енергия.

Or. enОбосновка

It makes sense to allow Member States that are importing electricity from renewable energy 
sources to require these imports to contribute to the national target.
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Изменениe 62

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:

2. Компетентният орган отменя 
гаранциите за произход, представени 
съгласно параграф 1, непосредствено 
след представянето им.

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. en

Обосновка

Guarantees of origin must be cancelled as soon as they have been submitted to the competent 
authority.

Изменениe 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2a. Когато даден компетентен орган 
отмени гаранция за произход, 
еквивалентното количество енергия 
от възобновяеми енергийни източни, с 
цел гарантиране на спазването на 
изискванията на настоящата 
директива относно разкриването на 
източника на електроенергия,
топлинна и охладителна енергия, се 
премахва от регистъра. Тази отмяна 
предотвратява двойно отчитане на 
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разкритата информация относно 
източника на електроенергия, 
топлинна и охладителна енергия от 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

Guarantees of origin must be cancelled as soon as they have been submitted to the competent 
authority in order to avoid double counting of disclosure certificates.

Изменениe 64

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 8a

Предоставяне на счетоводни 
удостоверения за прехвърляне за 

отмяна
1. Държавите-членки, които решат 
да изберат схемите за гъвкавост, 
предвидени в член 19, параграф 1б, 
буква а) или в) и доколкото разчитат 
на подобни схеми, изискват 
представянето на счетоводно 
удостоверение за прехвърляне за 
отмяна на компетентен орган, 
определен в съответствие с член 7, 
отговарящо на въпросната единица за 
количество енергия, ако:
а) производството на единица за 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници 
или производството на единица за 
количество топлинна или 
охладителна енергия от възобновяеми 
енергийни източници с мощност най-
малко 5 MWт, получава подпомагане 
под формата на плащания по 
преференциални цени, плащания на 
премии, данъчни облекчения или 
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плащания по тръжни процедури, 
като в този случай счетоводното 
удостоверение за прехвърляне се 
представя на компетентния орган, 
посочен от държавата-членка, 
създала системата за предоставяне 
на помощи;
б) производството на единица за 
количество електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници 
или на единица за количество 
топлинна или охладителна енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници с топлинна мощност най-
малко 5 MWт, се отчита с цел оценка 
на спазването от страна на 
съответната организация на 
задължение за възобновяема енергия, 
като в този случай счетоводното 
удостоверение за прехвърляне се 
представя 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 за 
количество енергия.
3. В случай че даден оператор 
представи едно или повече 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне на компетентен орган в 
съответствие с параграф 1, буква а) 
или б), този оператор:
а) изисква счетоводни удостоверения 
за прехвърляне, в съответствие с член 
6а, параграф 1, за цялото бъдещо 
производство на енергия от 
възобновяеми източници от същата 
инсталация;
в) представя тези счетоводни 
удостоверения за прехвърляне за 
отмяна от същия компетентен 
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орган.
4. Държавата-членка също така дава 
възможност на операторите 
доброволно да предоставят на 
компетентен орган счетоводни 
удостоверения за прехвърляне за 
отмяна, напр. за да се гарантира 
допълнителност на екологосъобразен 
енергиен продукт, предлаган на 
потребителите.
5. Компетентният орган отменя 
счетоводните удостоверения за 
прехвърляне, представени съгласно 
параграф 1, параграф 3 и член 8, 
параграф 1а, непосредствено след 
представянето им.
6. Счетоводните удостоверения за 
прехвърляне не се представят на 
компетентния орган за отмяна 
повече от 1 година след тяхната дата 
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 65

Предложение за директива
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Прехвърляне на гаранции за произход Национални схеми за подпомагане и 
инструменти за гъвкавост

Or. en

Обосновка

Article as amended is about national support schemes and flexible instruments that Member 
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States can use.

Изменениe 66

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 и 1 а (нов)

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. Националните схеми за 
подпомагане за насърчаването на 
възобновяеми енергии са най-важният 
инструмент за постигане на целите, 
описани в член 3. Държавите-членки 
са свободни да избират различни 
схеми за подпомагане за енергия от 
възобновяеми източници.

1a. Доколкото не съществува схема за 
подпомагане в целия ЕС и за да се 
гарантира, че националните схеми за 
подпомагане са в състояние 
ефективно да преследват целите на 
настоящата директива, трябва да се 
остави на държавите-членки да 
решат дали и до каква степен да 
гарантират правото енергията от 
възобновяеми източници, която се 
произвежда в други държави-членки,
да се ползва от тяхната система за 
подпомагане.

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.
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Изменениe 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1б. В допълнение към националните 
схеми за подпомагане и за да се улесни 
гъвкавостта при постигане на 
националните цели съгласно член 3, 
държавите-членки могат доброволно 
да си сътрудничат по един или повече 
от следните варианти:
а) държавите-членки могат да решат 
да издават счетоводни удостоверения 
за прехвърляне в съответствие с член 
6а, параграф 1, за да могат да се 
прехвърлят между лица. Такива 
прехвърляния могат да съпровождат 
прехвърлянето на енергията, за която 
се отнася счетоводното 
удостоверение за прехвърляне, или 
могат да са независими от такова 
прехвърляне. Прехвърлянията на 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне между лица в различните 
държави-членки е възможно само при 
условие че:
- държавата-членка, която издава 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне, е надхвърлила своите 
задължителни междинни минимални 
цели, посочени в част Б на 
приложение І за период от две години, 
непосредствено предшестващ 
периода, за който е валидно 
прехвърлянето,
- те са издадени във връзка с енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници от инсталации, които са 
пуснати в експлоатация след датата 
на влизане в сила на настоящата 
директива.
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б) Две или повече държави-членки 
могат да се договорят 
статистически да прехвърлят 
помежду си енергия от възобновяеми 
източници, която вследствие на това 
се причислява към техните 
национални цели. Обемът, който 
дадена държава-членка може да 
прехвърли на други държави-членки 
съгласно този вариант, се ограничава 
до общия обем енергия от 
възобновяеми източници, която се 
ползва от схема за подпомагане, 
управлявана от въпросната държава-
членка. Дадена държава-членка 
единствено може да прехвърля 
статистически енергия от 
възобновяеми източници на друга 
държава-членка, ако нейният дял 
енергия от възобновяеми източници 
надхвърля задължителните 
междинни минимални цели, посочени 
в част Б на приложение І за период 
от две години, непосредствено 
предшестващ периода, за който е 
валидно прехвърлянето. Такива 
прехвърляния стават действителни 
единствено след като всички 
съответни държави-членки са 
уведомили Комисията за 
прехвърлянето.
в) Държавите-членки могат да се 
договорят относно създаване на 
съвместни проекти, при които една 
или няколко държави-членки (страни 
инвеститори) подкрепят проект за 
възобновяема енергия в друга държава-
членка (приемаща страна). В този 
случай приемащата страна и 
страната инвеститор могат 
статистически да прехвърлят 
помежду си енергия от възобновяеми 
енергийни източници или 
приемащата държава ще издаде 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне за енергията, произведена 
в рамките на въпросния проект за 
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възобновяема енергия и ще прехвърли 
тези удостоверения на страната 
инвеститор. Дадена държава-членка 
може единствено да бъде приемаща 
страна за съвместни проекти 
съгласно вариант в), ако нейният дял 
енергия от възобновяеми източници 
за период от две години, 
непосредствено предшестващ период, 
в който съвместният проект е бил 
договорен, надхвърля индикативната 
крива, посочена в част Б на 
приложение І, за най-малко обема
енергия от възобновяеми източници, 
който ще бъде произведен в рамките 
на въпросния съвместен проект.
г) Две или повече държави-членки 
могат да се договорят относно 
съвместното целево съответствие, 
посочено в член 3, параграф 3, напр. 
чрез създаване на съвместни 
трансгранични схеми или отваряне на 
схемите им за подпомагане по 
отношение на енергия от други 
държави-членки.
Ако две или повече държави-членки 
доброволно решат съвместно да 
преследват целите съгласно 
параграфи 1 и 2 от член 3, общата цел 
и задължителните междинни цели 
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, която се 
измерва чрез очакваното крайното 
енергийно потребление във всяка от 
съответните държави-членки в 
периода след 2020 г.

Or. en

Обосновка

The bulk of the effort to reach the overall target will have to come from national measures. In 
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that respect, it is crucial that governments are able to design support schemes which fit best 
the national conditions. Transfer between persons, statistical transfer, joint projects or joint 
cross-border schemes might be used as flexible instruments by Member States that might 
decide voluntarily to reach together their respective targets.

Изменениe 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1в. Държавите-членки, които 
използват вариант а) или г), посочени 
в параграф 1б, могат да решат в 
отклонение от разпоредбите на член 
8а, параграф 3, да позволят на 
операторите да представят 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне за отмяна на различни 
компетентни органи в държавите-
членки, които използват същите 
варианти за гъвкавост.

Or. en

Обосновка

This addition is necessary to ensure coherence between Articles 9 and 8a.

Изменениe 69

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 

2. Държавите-членки могат да създадат 
система за предварително разрешаване 
на прехвърлянето на счетоводни 
удостоверения за прехвърляне 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 
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балансирано енергоснабдяване, или да 
попречи на постигането на 
екологичните цели на тяхната 
насърчителна схема.

балансирано енергоснабдяване, или да 
попречи на постигането на 
екологичните цели на тяхната 
насърчителна схема или да затрудни 
тяхната възможност за спазване на 
разпоредбите на член 3, параграфи 1 и 
2.

Or. en

Обосновка

As national actions and national support schemes will provide for the bulk of the overall 
target, the good functioning of these has to be safeguarded.

Изменениe 70

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

As national actions and national support schemes will provide for the bulk of the overall 
target, the good functioning of these has to be safeguarded.
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Изменениe 71

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

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.

заличава 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.

Or. en

Обосновка

These parts of Commission's proposal are no longer needed.

Изменениe 72

Предложение за директива
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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, 

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 инструментите за 
гъвкавост между държавите-членки, 
както и за разходите и ползите от него. 
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както и за разходите и ползите от него. 
Ако това е уместно, тя следва да 
направи предложения пред 
Европейския парламент и Съвета.

Ако това е уместно, тя прави 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

The flexibility instruments created by this Directive have to be evaluated.

Изменениe 73

Предложение за директива
Член 10 

Текст, предложен от Комисията

Член 10

Изменениe

Член 10

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Последици от отменянето на 
счетоводните удостоверения за 

прехвърляне
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. Когато даден компетентен орган 
отмени счетоводно удостоверение за 
прехвърляне, което не е издадено 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

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

б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 

б) то се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
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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 
отменил гаранцията за произход.

което се отчита за годината на 
производство на енергията, посочена в 
счетоводното удостоверение за 
прехвърляне, при определяне на 
спазването на изискванията от страна на 
държавата-членка, чийто компетентен 
орган е отменил счетоводното 
удостоверение за прехвърляне.

Or. en

Обосновка

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.

Изменениe 74

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Счетоводните удостоверения за 
прехвърляне, които доброволно са 
предоставени на компетентните 
органи в съответствие с член 8а, 
параграф 4, не допринасят за 
измерването на степента на 
съответствие за всяка държава-
членка на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели. Следователно 
еквивалентното количество енергия 
от възобновяеми източници се 
приспада в съответствие с параграф 
1а от настоящия член, но не се 
прибавя към никоя държава-членка в 
съответствие с параграф 1б.

Or. en

Обосновка

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.
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Изменениe 75

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1б. В случай че се сключи 
споразумение между две или повече 
държави-членки за взаимно 
статистическо прехвърляне на 
енергия от възобновяеми източници в 
съответствие с варианта, посочен в 
член 9, параграф 1б, буква б), подобни 
прехвърляния ще имат същия ефект 
при измерване на степента на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели съгласно параграф 
1 от настоящия член както 
прехвърляне на съответстващ брой 
счетоводни удостоверения за 
прехвърляне за съответните години 
на производство на енергия.

Or. en

Обосновка

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Механизъм за налагане на директни 

санкции
1. С цел да се гарантира ясно и 
надеждно изпълнение на целите на 
настоящата директива от 
държавите-членки, Комисията 
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въвежда механизъм за налагане на 
директни санкции срещу тях.
2. Комисията налага директни 
санкции върху държави-членки, които 
не изпълняват целите на 
директивата, а именно не са 
постигнали задължителните 
междинни цели, зададени в част Б на 
приложение I, през непосредствено 
предходния двегодишен период, и 
които не могат да докажат, че са
получили счетоводни удостоверения 
за прехвърляне от трета държава-
членка (която е превишила своите 
цели) съгласно членове 3 и 9. При 
съвместни проекти или съвместни 
национални планове на две или повече 
държави-членки, Комисията налага 
общи глоби върху държавите-членки, 
които участват в съответния 
съвместен проект за изпълнение или в 
съответния съвместен план и които 
не са изпълнили съвместните 
задължителни цели съгласно 
индикативната крива. 
3. Комисията предприема 
необходимите мерки за прилагане на 
разпоредбите на параграф 1 и по-
специално за определяне най-късно до 
2010 г. на необходимите насоки и на 
методите на изчисляване и на 
събиране на плащанията във връзка 
със санкциите за неизпълнение и за 
приемане на подробни разпоредби за 
създаването и административното 
управление на специален фонд, в 
които да се разпределят тези 
приходи, в съответствие с член 18, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 
25 юни 2002 година относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности (целеви приходи). Тези 
мерки за изпълнение следва също да 
съдържат разпоредби относно 
управлението и използването на 
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фонда за оказване на подкрепа на 
проекти за производство на енергия 
от възобновяеми източници в 
държави-членки, които са превишили 
своите цели, и общо за подобряване и 
укрепване на изследванията, 
производството и използването на 
енергия от възобновяеми източници и 
за повишаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз.
4. Комисията открива процедура за 
налагане на директни санкции веднага 
след като в оценката на доклад на 
дадена държава-членка се разкрие, че 
тази държава-членка не е изпълнила 
изискванията или след като се 
установи в който и да е момент, че 
дадена държава-членка не изпълнява 
своите задължения.
5. Санкцията се изчислява въз основа 
на изразения в MWh недостиг в 
държавата-членка на енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, в сравнение със нейната 
задължителна цел, и следва да се 
определи подходящото ѝ равнище с 
цел да се предостави силен стимул на 
държавата-членка за инвестиране в 
енергия от възобновяеми източници, с 
оглед на изпълнението и дори 
превишаването на националните 
цели.
6. Мерките, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, 
включително чрез допълването ѝ, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.
7. Изплащането на санкциите не 
освобождава държавата-членка от 
задължението да изпълни 
задължителните си междинни цели, 
зададени в част Б от приложение I, 
както и общата цел, зададена в 
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третата колона на таблицата в 
приложение I. Член 4, параграф 3 
също се прилага в този случай.

Or. en

Обосновка

Quotas and levies have long been used as regulatory tools in EC law; now, as part of 
environmental policy, a penalty should be adopted to provide incentives for Member State 
compliance. This should be calculated so as to ensure that Member States have a  strong 
incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, and even go beyond, their 
targets. According to current economic considerations, 90 Euros per missed MWh of 
renewable energy would be an appropriate penalty basis.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Защита на потребителите

1. Държавите-членки, които са 
въвели схеми за подпомагане за 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, изискват 
издаването на гаранции за произход за 
производството на енергия, за което 
се предоставя помощ. Държавите-
членки също изясняват 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, ежегодно 
да представят на компетентния 
орган на въпросната държава-членка 
редица счетоводни удостоверения за 
прехвърляне на доброволни начала в 
съответствие с член 8а, параграф 4. 
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Тези удостоверения се отнасят до 
най-малко една трета от дяла на 
енергията от възобновяеми 
източници, продавана на крайните 
потребители.
Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират изпълнението на тези 
изисквания.

Or. en

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.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12
Административни процедури, наредби и

правилници
Административни процедури, наредби,

правилници и финанси

Or. en

Обосновка

Access to financing is key in the needed development of renewables in Europe.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2, уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, държавите-членки следва По-специално, държавите-членки следва 
да осигурят следното в срок до 31 
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да осигурят следното: декември 2010 г.:

Or. en

Обосновка

A clear deadline must be set for Member States to come forward with concrete measures on 
the administrative procedures, regulations and rules for the promotion of renewable energies.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

A "one stop shop" which will coordinate all necessary authorizations of the different levels of 
governance will allow better streamlining of renewables invstements. Each Member State 
should establish such a single administrative body by 31 December 2010 at the latest.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2  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 

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

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 82

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2  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 процедури за 
получаване на разрешение, а за 
децентрализираните устройства, 
използващи възобновяеми източници, 
като фотоелектрическите и 
слънчевите топлинни инсталации, 
малките печки, използващи биомаса, 
и малките инсталации за 
комбинирано микропроизводство на 
енергия от биогаз разрешенията ще се 
заменят просто с уведомяване на 
компетентния правителствен орган;
и

Or. en

Обосновка

Simple notification instead of burdensome authorisations will speed up penetration of small 
and decentralised renewables.
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Изменение 83

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 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 и не следва да 
изключват националните пазари.

Or. en

Обосновка

National technical specification should not be used to protect national markets.

Изменение 84

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, 

3. Държавите-членки следва да изискват 
от местните и регионалните органи да 
гарантират инсталирането на 
съоръжения или системи за използване 
на отопление, охлаждане и 
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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.

електроенергия от възобновяеми 
източници, както и на топлофикационни 
и охладителни системи при 
планирането, проектирането, 
изграждането и преустройството на 
промишлени или жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Local and  regional administrations need to implement European and national decisions 
regarding the development of renewable energies - and are crucial players in the creation of  
investment security by setting clear rules.

Изменение 85

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 следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
ремонтирани сгради.

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

Mandatory installation of renewables into all new buildings and major refurbishments are 
key to speed up penetration of renewable energies.

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки ще насърчават 
активно концепциите за 
енергоспестяване в 
административните сгради и в 
частните жилища от 2010 г. 
нататък, като въведат изисквания за 
енергоспестяване в сградите най-
късно през 2015 г.
Държавите-членки изискват 
техните собствени сгради и сградите 
на публичните или други подобни 
органи на национално, регионално и 
местно равнище да се превърнат във 
образцови проекти по отношение на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и нормите 
за енергоспестяване да се прилагат 
от 2012 година нататък.
Покривите на всички публични или 
други подобни сгради ще се 
предоставят на разположение на 
трети страни за инвестиции в 
инсталации за производство на 
възобновяема енергия.

Or. en

Обосновка

Member States will coordinate with their local and regional authorities concepts for the 
renovation of existing building stock, modernisation of existing or building of new district 
heating and cooling and phasing in of renewable energies.
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Изменение 87

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 обръщат специално 
внимание на такива технологии за 
преобразуване, които постигат 
ефективност на преобразуването от поне 
85 % при жилищни и търговски 
приложения и поне 70 % при 
промишлени приложения.

Or. en

Обосновка

In designing national support schemes Member States should give special attention to 
technologies which allow highest efficiencies in conversion of biomass.

Изменение 88

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

Обосновка

Heat pumps for ambient air are not considered to be renewable energy source. Instead they 
are considered as energy efficiency requirement under Directive  2006/32/EC (energy end-
use efficiency and energy services).

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 74/101 PR\722155BG.doc

BG

Изменение 89

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая със слънчевата енергия, 
държавите-членки следва да 
насърчават съоръжения и системи с 
общ к.п.д. от поне 35 %.

заличава се

Or. en

Обосновка

The idea of the European Commission is counter-productive because it would discriminate 
against un-glazed warm water solar heating and against larger solar home heating systems.

Изменение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Трябва да се гарантира улеснен 
достъп до публично и частно 
финансиране за проекти от интерес 
за Европа.

С цел да се улесни финансирането за 
постигане на целта от 20%, 
Комисията на ЕС и държавите-
членки ще преставят най-късно през 
2009 г. анализ и план, чиито цели по-
специално са:
- по-добро използване на 
структурните фондове за 
производството на 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;
- по-добър достъп до рисков капитал, 
а именно чрез анализиране на 
осъществимостта на инструмент за 
споделяне на риска за инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници в 
ЕС, подобен на Световния фонд за 
енергийна ефективност и 
възобновяема енергия, който се 
използва единствено за инвестиции 
във възобновяеми източници и 
енергийна ефективност извън ЕС.

Европейската комисия по-конкретно 
ще анализира по какъв начин тези 
нови възможности за финансиране 
биха могли да се използват за 
ускоряване на „проектите за 
възобновяеми източници от интерес 
за Европа“, по-специално 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“;
- ускоряване на развитието на 
изискваната мрежова 
инфраструктура за разработване на 
потенциала на вятърната и 
морската енергия в Северно и в 
Балтийско море;
- ускоряване на разпространението на 
топлофикационните и 
охладителните мрежи, използващи 
биомаса, в държавите-членки в 
Северна и Източна Европа в 
съчетание с мащабна програма за 
обновяване на съществуващия сграден 
фонд;
- ускоряване на развитието на 
междусистемни връзки със 
средиземноморските страни с цел да 
се използва в по-голяма степен 
огромният потенциал за 
производство на електроенергия от 
вятърната и слънчевата енергия в 
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южната част на Европа и в 
съседните страни.

Or. en

Обосновка

The effort to achieve the 20% overall target will be easier achieved if the financing 
possiblilities which are at the disposal of the EU Insitituions are better used. These finance 
possiblilities should above all help to trigger quick developement of the 4 projects of 
European interest.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки, 
използващи биомаса, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи и 
геотермални системи. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. en

Обосновка

Heat pumps for ambient air do not qualify under the renewables Directive. Instead heat 
pumps for geothermal energy do.
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Изменение 92

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на енергия 
от възобновяеми източници и на 
топлофикационни и мрежови
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони.

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти, 
дружества за жилищно настаняване, 
управители на недвижими имоти, 
отговорни лица на местно равнище и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на енергия 
от възобновяеми източници и на 
топлофикационни и охладителни 
системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони.

Or. en

Обосновка

All actors of the decision-making chain on buildings need to be involved.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 Член 14
Достъп до електроенергийната мрежа

(electricity grid)
Достъп до и експлоатация на 
мрежата, тръбопроводите и 
топлофикационните и 
охладителните системи

Or. en

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 78/101 PR\722155BG.doc

BG

Обосновка

Access to infrastructure is important for all renewables, not only for electricity.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура, на нови 
складови съоръжения и на подходящи 
информационни и комуникационни 
инструменти, така че своевременно и 
в съответствие с целите, определени 
в приложения 1А и 1Б, те да 
осигуряват подходящи условия за 
допълнително развитие на 
производството на електроенергия от 
възобновяеми източници, включително 
междусистемни връзки между 
отделните държави-членки и с трети 
страни. В своите национални планове 
за действие те ще направят оценка 
на необходимостта от разширяване 
и/или укрепване на съществуващата 
инфраструктура с цел да се улесни 
включването на количествените 
стойности на възобновяемите 
източници, които са необходими за 
постигане на националните цели за 
2020 г.

Or. en

Обосновка

Additional storage capacities and use of IT devices to enhance grid management systems will 
ease the uptake of renewable electricity generation.
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Изменение 95

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране с приоритетно значение 
на преноса и разпределението на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници. 
Също така, държавите-членки и 
компетентните регулаторни органи
следва да предоставят приоритетен 
достъп до мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на мрежови
системи и енергийните борси следва да 
дават приоритет на тези инсталации, 
които използват възобновяеми 
енергийни източници, доколкото това се 
позволява от сигурността на 
функционирането на националната 
електроенергийна система и в 
съответствие с оперативни правила, 
които подлежат на одобрение от 
компетентния орган.  Отклонения от 
този принцип са възможни 
единствено ако е застрашена 
сигурността на националната 
електроенергийна система. 
Тежестта на доказване на 
незачитане на принципа на 
приоритетно диспечерско управление 
пада върху съответния оператор на 
мрежа или енергийна борса и трябва 
да бъде придружена от 
компенсационна схема за 
производителя на възобновяема 
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енергия, чиито интереси са 
накърнени.
Операторът на мрежа и/или 
операторът на енергийна борса следва 
да докладват по електронен път 
относно въпросите и предприетите 
мерки.

Or. en

Обосновка

The role of national regulatory authorities in establishing grid rules must be stressed. The 
burden of proof for not giving priority access is with TSOs or the power exchange and has to 
be communicated in a transparent way.

Изменение 96

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  2a. Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи 
гарантират, че операторите на 
преносните и разпределителните 
мрежи публикуват на всеки две 
години доклад, в който се описва 
мощността, която може да бъде 
свързана с мрежата при всеки възел, с 
или без ограничения. В този случай се 
посочват доколко е възможно и 
вероятно да има частични 
съкращения.

Or. en

Обосновка

Transparency on the capacities of the different nodal points of an electricity grid is crucial 
for investors.
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Изменение 97

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи 
изискват от операторите на преносните 
и на разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
например по-добра експлоатация на 
мрежата, които са необходими с цел 
присъединяване на нови производители, 
подаващи към общата мрежа 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници. 
Тези правила се публикуват в срок 
най-късно до 30 юни 2010 г.

Or. en

Обосновка

Day-to-day grid operations is different from grid reinforcements.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези правила следва да се основават на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като 
по-специално следва да се отчитат 
всички разходи и приходи, отнасящи се 
до свързването на тези производители 
към мрежата, както и специфичните 
обстоятелства в случай на разположение
на производителите в периферни райони 
или в райони с малка гъстота на 

Тези правила следва да се основават на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като 
по-специално следва да се отчитат 
всички разходи и дългосрочни ползи, 
отнасящи се до свързването на тези 
производители към мрежата, както и
специфичните обстоятелства на 
производителите в периферни райони 
или в слабо населени райони. Тези 
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населението. Тези правила могат да 
предвиждат различни видове свързване.

правила могат да предвиждат различни 
видове свързване и те трябва да се 
разработят или одобрят от 
националния регулаторен орган.

Or. en

Обосновка

Day-to-day grid operations is different from grid reinforcements.

Изменение 99

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 
според регулаторен механизъм, 
основан на обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като 
се вземат предвид ползите, които 
първоначално или впоследствие 
присъединените производители, 
както и операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи получават 
от присъединяването.

Or. en

Обосновка

Transparency is needed when calculating the costs referred to in Article 3.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е уместно, държавите- 4. Държавите-членки изискват от 
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членки могат да изискат от 
операторите на преносната система и 
от операторите на разпределителната 
система да поемат, изцяло или 
частично, посочените в параграф 3 
разходи. Държавите-членки следва да 
прегледат и да вземат необходимите 
мерки за подобряване на 
нормативните рамки и правилата за 
покриване и разпределяне на 
разходите, посочени в параграф 3, 
най-късно до 30 юни 2011 г. и след 
това периодично да ги преглеждат 
отново, през всеки две години, за да 
осигурят присъединяването на нови 
производители, съгласно 
разпоредбите на горепосочения 
параграф.

операторите на преносни системи и от 
операторите на разпределителни 
системи да поемат разходите за 
укрепване на мрежата, свързано с по-
широкото използване както на едро-, 
така и на дребномащабните 
възобновяеми енергийни източници, 
необходими за постигане на 
минималната национална цел, 
определена в приложение 1. Тези 
разходи подлежат на одобрение от 
националните регулаторни органи и 
ще се поделят между всички 
потребители на енергия.

Or. en

Обосновка

In the European energy market it would be unfair that renewables investors should pay for 
the adaptation of the grid whereas their competitors - the operators of installed large scale 
generation - were allowed to socialise those costs during the massive grid extensions needed 
for their integration from the 60s to the 80s.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следва изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването. 
Държавите-членки могат да разрешат на 
производителите на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
които желаят да бъдат свързани към 

5. Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи
изискват от операторите на преносните 
системи и от операторите на 
разпределителните системи да 
предоставят на всеки нов производител, 
който желае да присъедини, цялостна и 
подробна оценка на разходите, 
отнасящи се до присъединяването. 
Държавите-членки или
компетентните регулаторни органи 
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мрежата, да обявят търг за 
техническото осъществяване на 
свързването.

могат да позволят на производителите 
на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, които желаят да 
се присъединят към мрежата, да се 
погрижат сами за техническото 
осъществяване на присъединяването.

Or. en

Обосновка

National regulators are the competent authority. Renewable investors should be allowed to 
provide on their own for the grid connection.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 
според механизъм, основан на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като 
се вземат предвид ползите, които 
първоначално или впоследствие 
присъединени производители, както и 
операторите на преносната система 
и операторите на разпределителната 
система, придобиват от свързването.

заличава се

Or. en

Обосновка

As over the past 40 years, grid reinforcement and extention will be socialised among all the 
grid users.
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Изменение 103

Предложение за директива
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки следва да 
осигурят, че при налагането на таксите 
за пренос и разпределение не се допуска 
дискриминиране на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
включително и на такава 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, която е 
произведена в периферни райони, 
например в островни или в слабо 
населени райони.

7. Националните регулаторни органи
гарантират, че при налагането на 
таксите за пренос и разпределение не се 
допуска дискриминиране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, включително и на 
такава електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, която е 
произведена в периферни райони, 
например в островни или в слабо 
населени райони.

Or. en

Изменение 104

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки следва да 
осигурят по отношение на таксите, 
начислявани от операторите на 
преносните системи и от операторите на 
разпределителните системи, съответно 
за пренос и разпределение на 
електроенергия от централи, които 
използват възобновяеми енергийни 
източници, съответствие с възможните 
намаления на мрежовите разходи в 
резултат на свързването на централата 
към мрежата. Такива намаления на 
мрежовите разходи могат да възникнат 
в резултат от прякото ползване на 
мрежата за ниско напрежение.

8. Националните регулаторни органи
гарантират по отношение на таксите, 
начислявани от операторите на 
преносните системи и от операторите на 
разпределителните системи, съответно 
за пренос и разпределение на 
електроенергия от централи, които 
използват възобновяеми енергийни 
източници, съответствие с възможните 
намаления на мрежовите разходи в 
резултат на присъединяването на 
централата към мрежата. Такива 
намаления на мрежовите разходи могат 
да възникнат в резултат от прякото 
ползване на мрежата за ниско 
напрежение.

Or. en
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Изменение 105

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Европейската комисия и 
държавите-членки ще разработят 
съгласуван подход за развитие на 
използването на вятърната и 
морската енергия в Северно и в 
Балтийско море. Този план ще 
включва ускорена процедура за 
издаване на разрешения и 
изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура както в 
морето, така и на сушата ще бъде 
проект от приоритетно значение в 
рамките на инициативата за 
трансевропейски мрежи.  
Европейската комисия и държавите-
членки ще разработят съгласуван 
подход за развитие на използването 
на вятърната и слънчевата енергия в 
средиземноморския регион за 
производство на електроенергия, 
както в, така и извън ЕС. 
Изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура ще бъде 
проект от приоритетно значение в 
рамките на инициативата за 
трансевропейски мрежи.

Or. en

Обосновка

The development of the off-shore wind and marine potentials  in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterrean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.
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Изменение 106

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  8б. Държавите-членки извършват 
оценка на необходимостта от 
разширяване на съществуващата 
газопроводна инфраструктура за 
улесняване на включването на газ, 
произведен от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Gas networks should be opened for feed-in from gas produced from biomass in order to 
maximise the energy use of biogas by using  it in places where heating and cooling demands 
exist.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Без да се накърнява поддържането 
на надеждността и безопасността 
на газовата мрежа, държавите-
членки гарантират, че операторите 
на системите за пренос и за 
разпределение на газ на тяхната 
територия гарантират преноса и 
разпределението на газ, произведен от 
възобновяеми източници. Разходите 
за присъединяване към мрежата, 
включително свързването с мястото 
на присъединяване, системата за 
измерване на газовото налягане, 
инсталациите за повишаване на 
налягането и приспособяемото 
измерване трябва да се поемат от 
оператора на мрежа и се прехвърлят 
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на потребителите. Дерогации от 
този принцип са възможни, ако 
инсталацията, произвеждаща газ от 
възобновяеми енергийни източници, се 
намира на разстояние от над 15 км 
от следващия наличен газопровод.
Операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи предоставят също 
приоритетен достъп до мрежата за 
газ, произведен от възобновяеми 
енергийни източници, ако този газ е 
съвместим с мрежата.

Or. en

Обосновка

A similar system to the priority access for renewables for electricity should be designed for 
gas from renewables sources.

Изменение 108

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8г. Държавите-членки задължават 
операторите на преносни системи и 
операторите на разпределителни 
системи на тяхната територия да 
предоставят качествените 
изисквания за газа, произведен от 
възобновяеми енергийни източници, за 
включване в мрежата, въз основа на 
прозрачни и недискриминационни 
норми. Операторът на мрежа 
отговаря за одорирането и за 
измерването на качеството на газа.

Or. en
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Изменение 109

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8д. Държавите-членки предоставят 
финансови стимули за изграждането 
и разширяването на отоплителните 
мрежи за пренос на топлинна енергия 
и за охлаждане въз основа на 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a  crucial role to play in this respect.

Изменение 110

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8е. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие на 
топлофикационна инфраструктура, 
при която се взема предвид 
развитието на производството на 
централно отопление и охлаждане 
от големи съоръжения въз основа на 
биомаса, слънчева и геотермална 
енергия. В своите национални планове 
за действие те ще направят оценка 
на необходимостта от изграждане на 
нова инфраструктура с цел да се 
улесни включването на 
количествените стойности на 
произведената в централи 
отоплителна и охладителна енергия 
от възобновяеми източници, които са 
необходими за постигане на 
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националните цели за 2020 г.

Or. en

Обосновка

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a  crucial role to play in this respect.

Изменение 111

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8ж. Държавите-членки ще определят 
задължителни изисквания и стимули 
за подобряване на съществуващите и 
за изграждане на нови 
топлофикационни и охладителни 
системи с цел да се улесни 
разпространението на топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

The huge biomass, geothermal and solar potential for heating and cooling needs to be faced 
in quicker into existing or to be build district heating and cooling infrastructure

Изменение 112

Предложение за директива
Приложение I – буква Б - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативната крива, спомената в 
член 3, параграф 2, се определя в 
зависимост от следните стойности на 
дела на енергията от възобновяеми 

Задължителните минимални 
междинни цели, посочени в член 3, 
параграф 2, се определят в зависимост 
от следните стойности на дела на 
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източници: енергията от възобновяеми източници:

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the overall 2020 ECand Member States  targets are met, it is 
necessary that mandatory  interim targets are also adopted. The trajectory  proposed under 
this annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last 
years before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to 
reach their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary 
minimum.

Изменение 113

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II — Нормализационно 
правило при отчитане на 

електроенергията, генерирана от 
водноелектрически централи

Приложение II –

А. Нормализационно правило при
отчитане на електроенергията, 
генерирана от водноелектрически 
централи

При отчитане на електроенергията, 
генерирана от водноелектрически 
централи в дадена държава-членка, 
следва да се използва следната 
нормализационна формула:

При отчитане на електроенергията, 
генерирана от водноелектрически 
централи в дадена държава-членка, 
следва да се използва следната 
нормализационна формула:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi QN(norm) = CN * 15/

14







 


N

Ni Ci
Qi

където: където:

N е годината, за която се докладва; N е годината, за която се докладва;
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QN(norm) е нормализираното 
количество електроенергия, генерирана 
от всички водноелектрически централи 
през годината N, което се използва за 
целите на отчитането;

QN(norm) е нормализираното 
количество електроенергия, генерирана 
от всички водноелектрически централи 
през годината N, което се използва за 
целите на отчитането;

Qi е количеството електроенергия, 
действително генерирано през i-тата 
година от всички водноелектрически 
централи на държавата-членка, изразено 
в GWh;

Qi е количеството електроенергия, 
действително генерирано през годината 
i от всички водноелектрически централи 
на държавата-членка, изразено в GWh;

Ci е общата инсталирана мощност на 
всички водноелектрически централи на 
държавата-членка през годината i, 
измерена в MW.

Ci е общата инсталирана мощност на 
всички водноелектрически централи на 
държавата-членка през годината i, 
измерена в MW.

Б. Нормализационно правило при 
отчитане на електроенергията, 
генерирана от вятърни централи

При отчитане на електроенергията, 
генерирана от вятърни централи в 
дадена държава-членка, следва да се 
използва следната нормализационна 
формула:

където:

N е годината, за която се докладва;

QN(norm) е нормализираното 
количество електроенергия, 
генерирана от всички вятърни 
централи през годината N, което се 
използва за целите на отчитането;

Qi е количеството електроенергия, 
действително генерирано през 
годината от всички централи на 
държавата-членка, изразено в GWh;

Ci е общата инсталирана мощност 
на всички централи на държавата-

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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членка през годината i, измерена в 
MW.

Or. en

Обосновка

As for hydro, wind resource can show substantial variations in certain years. In order not to 
biais the 2-year mandatory  minimum intermediary targets, wind performance should be
'normalised' to make EU minimum intermediary targets comparable.
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EXPLANATORY STATEMENT

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

- a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

- a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

- a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

- a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN - Energy infrastructure revision and in EU 
finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2);
Sensfuß.- 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% - strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.  
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty.

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses;
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills.

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30.
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
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schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

- GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

- Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

- Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting to 
achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties.

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.  

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.  

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
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feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion
efficiencies.

The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures:
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas - so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories
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a lot of  biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to
- biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
- residues (from agriculture, fisheries and forestry)
- use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 

management regimes and
- new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection.
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

- A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings)  which should target at least  55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

- Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

- Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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