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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен 
текст) 
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2016)0767),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-
0500/2016),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 26 април 2017 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2017 г.2

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 
нормативни актове3,

– като взе предвид писмото от ...... 2017 г. на комисията по правни въпроси до 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 104, 
параграф 3 от своя правилник, 

– като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони и комисията по петиции (A8-0000/2017),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните 
служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на 
Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
3 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 
съществуващите актове, без промяна по същество;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Една от целите на енергийната 
политика на Съюза е насърчаването на 
възобновяемите видове енергия. 
Увеличеното използване на енергия от 
възобновяеми източници заедно с 
енергоспестяването и увеличената 
енергийна ефективност представлява 
важна част от пакета от мерки, 
необходими за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за съобразяване 
с Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата, както 
и с рамката за политиките на Съюза в 
областта на климата и енергетиката в 
периода до 2030 г., включително 
обвързващата цел за 2030 г. за 
намаление на емисиите в Съюза с поне 
40 % в сравнение с количествата от 
1990 г. . То също играе важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, за 
технологичното развитие и иновациите 
и създаването на възможности за 
заетост и регионално развитие, особено 
в селски и изолирани зони или в райони 
с малка гъстота на населението .

(2) Една от целите на енергийната 
политика на Съюза е насърчаването на 
възобновяемите видове енергия в 
съответствие с член 194, параграф 1 
от Договора за функционирането на 
ЕС (ДФЕС). Увеличеното използване на 
енергия от възобновяеми източници 
заедно с енергоспестяването и 
увеличената енергийна 
ефективност представлява важна част от 
пакета от мерки, необходими за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за съобразяване с Парижкото 
споразумение от 2015 г. относно 
изменението на климата, както и с 
рамката за политиките на Съюза в 
областта на климата и енергетиката в 
периода до 2030 г., включително 
обвързващата цел за 2030 г. за 
намаление на емисиите в Съюза с поне 
40 % в сравнение с количествата от 
1990 г. . То също играе важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, за 
технологичното развитие и иновациите 
и създаването на възможности за 
заетост и регионално развитие, особено 



PR\1115901BG.docx 7/74 PE597.755v01-00

BG

в селски и изолирани зони или в райони 
с малка гъстота на населението .

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският съвет от октомври 
2014 г. потвърди тази цел, посочвайки 
че държавите членки могат да определят 
свои по-амбициозни национални цели.

(5) Европейският съвет от октомври 
2014 г. потвърди тази цел, посочвайки 
че държавите членки могат да определят 
свои по-амбициозни национални цели. 
Важно е обаче да се вземе предвид 
фактът, че предложението на 
Комисията и одобрението от 
Европейския съвет на целта за дял на 
общата енергия от възобновяеми 
източници от 27% предшестваха 
подписването на Парижкото 
споразумение и се основаваха на 
прогнозни разходи за технологии, за 
които вече е доказано, че са твърде 
песимистични и вече са остарели.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Европейският парламент, в 
своите резолюции съответно относно 
„Рамка за политиките в областта на 
климата и енергетиката през периода 
2020 — 2030 г.“ и относно „Доклад за 
напредъка в областта на енергията 
от възобновяеми източници“,
препоръча обвързваща цел за Съюза за 

(6) Европейският парламент, в 
своята резолюция от 5 февруари 2014 
г. относно рамката за политиките в 
областта на климата и енергетиката за
периода до 2030 г. препоръча 
обвързваща цел за Съюза за 2030 г. за 
поне 30-процентов дял на енергията от 
възобновяеми източници в общото 
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2030 г. за поне 30-процентов дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
общото крайно потребление на енергия, 
изтъквайки че тази цел следва да се 
постигне посредством индивидуални 
национални цели, като се взема предвид 
индивидуалната ситуация и потенциал 
във всяка държава членка.

крайно потребление на енергия, 
изтъквайки че тази цел следва да се 
постигне посредством индивидуални 
национални цели, като се взема предвид 
индивидуалната ситуация и потенциал 
във всяка държава членка. В своята 
резолюция от 23 юни 2016 г. относно 
доклада за напредъка в областта на 
енергията от възобновяеми 
източници Европейският парламент 
стигна по-далеч, като отбелязва 
предишната си позиция относно 
целта на Съюза от поне 30-процентов 
дял и подчерта, че в контекста на 
Парижкото споразумение е 
желателно целта да бъде значително 
по-амбициозна.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Оценката на Комисията по 
Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната 
рамка (REFIT) относно Директива 
№ 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1 от 30 
ноември 2016 г. отбелязва, че 
националните обвързващи цели са 
най-важният фактор за политиките 
относно енергията от възобновяеми 
източници и инвестициите в много 
държави членки.

_____________

1a. Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за 
изменение и впоследствие за отмяна 



PR\1115901BG.docx 9/74 PE597.755v01-00

BG

на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 
(OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Националните обвързващи 
цели също са лесно измерими 
показатели, с които може да бъде 
измерен напредъкът с цел оценяване 
на ефективността на мерките, 
включени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това е уместно да се 
определи обвързваща цел на Съюза за 
поне 27-процентов дял на енергията от 
възобновяеми източници. Държавите 
членки следва да определят своите 
приноси за постигането на тази цел 
като част от своите интегрирани 
национални планове в областта на 
климата и енергетиката в рамките 
на процеса на управление, определен в 
Регламент [относно управлението на 
Енергийния съюз].

(7) Поради това е уместно да се 
определи обвързваща цел на Съюза за 
поне 35-процентов дял на енергията от 
възобновяеми източници, която да се 
придружава от национални обвързващи 
цели.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Определянето на обвързваща цел 
на Съюза за 2030 г. по отношение на 
енергията от възобновяеми източници 
би продължило да насърчава 
разработването на технологии за 
генериране на енергия от възобновяеми 
източници и да дава сигурност на 
инвеститорите. Определянето на цел 
на равнището на Съюза би 
предоставило по-голяма гъвкавост за 
държавите членки да постигнат 
своите цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове по най-
разходоефективен начин в 
съответствие с техните специфични 
обстоятелства, разпределения на 
енергийния микс и възможности за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници.

(8) Определянето на обвързваща цел 
на Съюза и национални обвързващи 
цели за 2030 г. по отношение на 
енергията от възобновяеми източници 
би продължило да насърчава 
разработването на технологии за 
генериране на енергия от възобновяеми 
източници и да дава сигурност на 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В случай, че делът на 
енергията от възобновяеми 
източници в Съюза не съответства 
на зададената крива за неговото 
нарастване в Съюза като цяло, 
водеща до постигането на целта за 
поне 27-процентов дял на енергията 
от възобновяеми източници, 
държавите членки следва да 
предприемат допълнителни мерки. 
Както е посочено в 

заличава се
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Регламент [относно управлението на 
Енергийния съюз], ако при 
оценяването от Комисията на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и 
климата бъде установен недостиг на 
амбициозност, Комисията може да 
предприеме мерки на равнището на 
Съюза за осигуряване на постигането 
на целта. Ако при оценяването от 
Комисията на интегрираните 
национални доклади за напредъка в 
областта на енергетиката и 
климата бъде установена 
недостатъчност на постигнатите 
резултати, държавите членки следва 
да приложат мерките, посочени в 
Регламент [относно управлението на 
Енергийния съюз], във връзка с които 
им е дадена достатъчна гъвкавост за 
избор.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се подпомагат 
амбициозните приноси на държавите 
членки за постигане на целта на 
Съюза, следва да бъде създадена 
финансова рамка за улесняване на 
инвестициите в проекти за енергия от 
възобновяеми източници в тези държави 
членки, включително и чрез използване 
на финансови инструменти.

(11) С оглед да се подпомагат 
държавите членки за постигане на 
техните цели, следва да бъде 
създадена финансова рамка за 
улесняване на инвестициите в проекти 
за енергия от възобновяеми източници в 
тези държави членки, включително и 
чрез използване на финансови 
инструменти.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Реализациите на генериране на 
електроенергия от възобновяеми 
източници следва да се постигат при 
възможно най-ниска цена за 
потребителите и данъкоплатците. При 
съставянето на схемите за подпомагане 
и при предоставянето на помощ 
държавите членки следва да се стремят 
да свеждат до минимум 
общосистемните разходи във връзка с 
реализациите, като отчитат изцяло 
потребностите за развитие на 
електроенергийната мрежа и система, 
получения в резултат енергиен микс и 
дългосрочните потенциали на 
технологиите.

(16) Реализациите на генериране на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително съхраняване 
на енергията, следва да се постигат при 
възможно най-ниска цена за 
потребителите и данъкоплатците. При 
съставянето на схемите за подпомагане 
и при предоставянето на помощ 
държавите членки следва да се стремят 
да свеждат до минимум 
общосистемните разходи във връзка с 
реализациите, като отчитат изцяло 
потребностите за развитие на 
електроенергийната мрежа и система, 
получения в резултат енергиен микс и 
дългосрочните потенциали на 
технологиите.

Or. en

Обосновка

Съхраняването на енергията благоприятства генерирането на електроенергия от 
възобновяеми източници и поради тази причина следва да бъде включено и 
насърчавано, за да бъде постигнато при възможно най-ниска цена за потребителите.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) В заключенията си от 
октомври 2014 г. относно рамката за 
политиките в областта на климата 
и енергетиката за периода до 2030 г. 
Европейският съвет подчерта 
значението на по-голямата 
взаимосвързаност на вътрешния 
енергиен пазар и необходимостта от 
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достатъчна подкрепа за 
интегрирането на непрекъснато 
нарастващият дял на енергия от 
променливи възобновяеми източници 
и по този начин да се позволи на 
Съюза да изпълни лидерските си 
амбициозни цели за енергийния 
преход. Поради това е важно спешно 
да се увеличи степента на 
взаимосвързаност и да се постигне 
напредък по отношение на 
договорените цели на Европейския 
съвет, с цел максимално да се 
оползотвори целият потенциал на 
енергийния съюз.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Отварянето на схемите за 
подпомагане за трансгранично участие 
ограничава отрицателните въздействия 
върху вътрешноевропейския енергиен 
пазар и може, при известни условия, да 
помогне на държавите членки да 
постигнат целта на Съюза по по-
ефективен начин. Трансграничното 
участие е също така естествена 
последица от новото развитие на 
политиката на Съюза в областта на 
енергията от възобновяеми източници, 
при което националните обвързващи 
цели се заменят с обвързваща цел на 
равнището на Съюза. Поради това е 
уместно да се изисква от държавите 
членки постепенно и частично да 
отварят схемите за подпомагане по 
отношение на проекти, разположени в 
други държави членки, и да дефинират 
редица начини, по които може да бъде 
прилагано такова постепенно отваряне, 

(17) Отварянето на схемите за 
подпомагане за трансгранично участие 
ограничава отрицателните въздействия 
върху вътрешноевропейския енергиен 
пазар и може, при известни условия, да 
помогне на държавите членки да 
постигнат целта на Съюза по по-
ефективен начин. Трансграничното 
участие е също така естествена 
последица от новото развитие на 
политиката на Съюза в областта на 
енергията от възобновяеми източници, 
като се поставят придружаващи 
национални обвързващи цели на 
равнището на Съюза. Поради това е 
уместно да се изисква от държавите 
членки, при определени 
обстоятелства, постепенно и 
частично да отварят схемите за 
подпомагане по отношение на проекти, 
разположени в други държави членки, и 
да дефинират редица начини, по които 
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като в същото време осигуряват 
спазване на разпоредбите на Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, включително на членове 30, 34 и 
110.

може да бъде прилагано такова 
постепенно отваряне, като в същото 
време осигуряват спазване на 
разпоредбите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
включително на членове 30, 34 и 110.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Без това да засяга 
адаптациите на схемите за 
подпомагане, привеждащи ги в 
съответствие с правилата относно 
държавната помощ, политиките за 
насърчаване на използването на енергия 
от възобновяеми източници следва да са 
стабилни и да се избягват чести 
промени в тях. Такива промени имат 
пряко въздействие върху цената на 
финансирането на капиталовложенията, 
разходите за разработване на проекти и 
по този начин и върху размера на 
общите разходи за реализации в 
областта на енергията от възобновяеми 
източници в Съюза. Държавите членки 
следва да не допускат при 
преразглеждане на каквато и да е 
помощ, предоставена на проекти за 
енергия от възобновяеми източници, то 
да има отрицателно въздействие върху 
тяхната икономическа 
жизнеспособност. В този контекст, 
държавите членки следва да въвеждат 
разходоефективни насърчителни 
политики и да осигуряват тяхната 
финансова устойчивост.

(18) При спазване на членове 107 и 
108 от ДФЕС политиките за 
насърчаване на използването на енергия 
от възобновяеми източници следва да са 
стабилни и да се избягват чести 
промени в тях. Такива промени имат 
пряко въздействие върху цената на 
финансирането на капиталовложенията, 
разходите за разработване на проекти и 
по този начин и върху размера на 
общите разходи за реализации в 
областта на енергията от възобновяеми 
източници в Съюза. Държавите членки 
следва да не допускат при 
преразглеждане на каквато и да е 
помощ, предоставена на проекти за 
енергия от възобновяеми източници, то 
да има отрицателно въздействие върху 
тяхната икономическа 
жизнеспособност. В този контекст, 
държавите членки следва да въвеждат 
разходоефективни насърчителни 
политики и да осигуряват тяхната 
финансова устойчивост.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед на създаване на 
възможности за намаляване на 
разходите за постигане на целите на 
Съюза, предвидени в настоящата 
директива, и за да се осигури на 
държавите членки гъвкавост при 
спазването на тяхното задължение да не 
се връщат в периода след 2020 г. до 
стойности, които са под техните 
национални цели за 2020 г. , е уместно 
както да бъде улеснено потреблението в 
държавите членки на енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в други държави членки, така също и да 
се даде възможност на държавите 
членки да отчитат енергията от 
възобновяеми източници, употребена в 
други държави членки за постигането на 
собствения им дял на енергия от 
възобновяеми източници . Поради тази 
причина са необходими механизми за 
сътрудничество, допълващи 
задълженията за отвореност към 
подпомагане на проекти, разположени в 
други държави членки . 
Тези механизми включват 
статистически прехвърляния, съвместни 
проекти между държави членки или 
съвместни схеми за подпомагане.

(26) С оглед на създаване на 
възможности за намаляване на 
разходите за постигане на целите, 
предвидени в настоящата директива, и 
за да се осигури на държавите членки 
гъвкавост при спазването на тяхното 
задължение да не се връщат в периода 
след 2020 г. до стойности, които са под 
техните национални цели за 2020 г. , е 
уместно както да бъде улеснено 
потреблението в държавите членки на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници в други държави членки, така 
също и да се даде възможност на 
държавите членки да отчитат енергията 
от възобновяеми източници, употребена 
в други държави членки за постигането 
на собствения им дял на енергия от 
възобновяеми източници . Поради тази 
причина са необходими механизми за 
сътрудничество, допълващи 
задълженията за отвореност към 
подпомагане на проекти, разположени в 
други държави членки . 
Тези механизми включват 
статистически прехвърляния, съвместни 
проекти между държави членки или 
съвместни схеми за подпомагане.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да е възможно вносна (28) Следва да е възможно вносна 
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електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници на енергия 
извън Съюза , да се отчитат
за дяловете на енергията от 
възобновяеми източници на държавите 
членки. За да се гарантира 
необходимият резултат от заместването 
на конвенционални източници на 
енергия с възобновяеми източници на 
енергия в Съюза , а също и в трети 
държави, е подходящо да се осигури 
надеждно проследяване и отчитане на 
подобен внос. Ще бъде обмислено
сключването на споразумения с трети 
държави относно организацията на 
такава търговия с електричество от 
енергия от възобновяеми източници. 
Ако по силата на решение за тази цел, 
взето съгласно Договора за енергийна 
общност18, договарящите страни по този 
договор са обвързани от съответните 
разпоредби на настоящата директива, 
предвидените в нея мерки за 
сътрудничество между държавите 
членки следва да бъдат приложими за 
тях.

електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници на енергия 
извън Съюза, да се отчита за
изпълнението на целите на държавите 
членки. За да се гарантира 
необходимият резултат от заместването 
на конвенционални източници на 
енергия с възобновяеми източници на 
енергия в Съюза, а също и в трети 
държави, е подходящо да се осигури 
надеждно проследяване и отчитане на 
подобен внос. Ще бъде обмислено 
сключването на споразумения с трети 
държави относно организацията на 
такава търговия с електричество от 
енергия от възобновяеми източници. 
Ако по силата на решение за тази цел, 
взето съгласно Договора за енергийна 
общност18, договарящите страни по този 
договор са обвързани от съответните 
разпоредби на настоящата директива, 
предвидените в нея мерки за 
сътрудничество между държавите 
членки следва да бъдат приложими за 
тях.

__________________ __________________

18 OВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18. 18 OВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.

. (Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Повторното въвеждане на обвързващи национални цели води до промяна по 
отношение на терминологията, използвана в текста: „дял на енергия от 
възобновяеми източници“ следва да се замени с „цел“.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Продължителните 
административни процедури 
представляват значително 
административно препятствие и са
скъпи. Опростяването на процесите на 
даване на разрешения, заедно с 
определянето на ясен срок за вземане на 
решение от съответните власти относно 
строителството по съответния проект 
следва да стимулира по-ефективно 
протичане на процедурите и по този 
начин да намалява административните 
разходи.

(37) Продължителните 
административни процедури 
представляват значително 
административно препятствие и са 
скъпи. Опростяването на процесите на 
даване на разрешения, заедно с 
определянето на ясен срок за вземане на 
решение от съответните власти относно 
строителството по съответния проект 
следва да стимулира по-ефективно 
протичане на процедурите и по този 
начин да намалява административните 
разходи. Целесъобразно е също така 
да се определят по-кратки срокове за 
проекти малко над прага за 
процедурите за обикновено 
уведомяване.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) С увеличаването на значението 
на потреблението на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници се появява необходимост от 
дефиниране на потребителите на 
собствена електроенергия от 
възобновяеми източници и от 
регулаторна рамка, която би дала права 
на потребителите на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници да генерират, акумулират, 
консумират и продават електроенергия 
без да са изправени пред 
непропорционални административни 
натоварвания. В някои случаи следва да 
бъде разрешено колективното 
потребление на собствена 

(53) С увеличаването на значението 
на потреблението на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници се появява необходимост от 
дефиниране на потребителите на 
собствена електроенергия от 
възобновяеми източници и от 
регулаторна рамка, която би дала права 
на потребителите на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници да генерират, акумулират, 
консумират и продават електроенергия 
без да са изправени пред 
непропорционални административни 
натоварвания. Следва да бъде 
разрешено колективното потребление на 
собствена електроенергия, така че да се 
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електроенергия, така че да се даде 
възможност примерно на живеещите в 
апартаменти граждани да ползват 
правата за такова потребление в същата 
степен както домакинствата в 
еднофамилни жилища.

даде възможност примерно на 
живеещите в апартаменти граждани да 
ползват правата за такова потребление в 
същата степен както домакинствата в 
еднофамилни жилища.

Or. en

Обосновка

Колективното потребление на собствена електроенергия следва да бъде разрешено за 
живеещите в апартаменти граждани без изключения. Чрез премахване на фразата „в 
някои случаи“, потребителите ще получат повече възможности и ще разполагат с 
възможността да изберат колективно потребление на собствена електроенергия.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53a) Тъй като около 50 милиона 
домакинства в Европейския съюз са 
засегнати от енергийна бедност, 
политиките в областта на енергията 
от възобновяеми източници играят 
важна роля във всяка стратегия за 
борба с енергийната бедност и 
уязвимостта на потребителите.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 53 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53б) Ето защо държавите членки 
следва да гарантират, че се прилагат 
стимули и проактивни политики, за 
да се улесни използването на енергия и 
енергия за отопление и охлаждане от 
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възобновяеми източници не само в 
домакинствата със средни и високи 
доходи, но също и в домакинствата с 
ниски доходи, изложени на риск от 
енергийна бедност, или в социалното 
жилищно настаняване.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Специфичните характеристики 
на местните общности за енергия от 
възобновяеми източници по отношение 
на размер, структура на собствеността и 
брой на проектите могат да препятстват 
тяхното конкуриране при 
равнопоставени условия с големи 
предприятия, по-специално с 
конкуренти с по-големи проекти или 
портфолия. Мерките за компенсиране на 
тези слабости включват осигуряването 
на възможност за енергийните 
общности да оперират в енергийната 
система и улесняването на тяхното
интегриране в пазара.

(55) Специфичните характеристики 
на местните общности за енергия от 
възобновяеми източници по отношение 
на размер, структура на собствеността и 
брой на проектите могат да препятстват 
тяхното конкуриране при 
равнопоставени условия с големи 
предприятия, по-специално с 
конкуренти с по-големи проекти или 
портофолия. Мерките за компенсиране 
на тези слабости включват 
осигуряването на възможност за 
енергийните общности да оперират в 
енергийната система, да обединят 
своите оферти и да улеснят своето
интегриране и участие в пазара.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Редица държави членки 
приложиха мерки в сектора на 
отоплението и охлаждането с оглед да 

(57) Редица държави членки 
приложиха мерки в сектора на 
отоплението и охлаждането с оглед да 
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постигнат своите цели за 2020 г. за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници. В отсъствието обаче на 
обвързващи национални цели за 
периода след 2020 г. е възможно 
оставащите национални стимули да не 
са достатъчни за постигането на 
дългосрочните цели за декарбонизация 
съответно за 2030 г. и 2050 г. За да се 
постигне съответствие с тези цели, да се 
укрепи увереността от страна на 
инвеститорите и да се съдейства за 
изграждането на общосъюзен пазар за 
отопление и охлаждане с енергия от 
възобновяеми източници, като в същото 
време се спазва принципът за поставяне 
на енергийната ефективност на първо 
място, уместно е да бъдат насърчени 
усилията на държавите членки за 
постигане на постепенно увеличение 
на дела на енергията от възобновяеми 
източници, използвана за отопление и 
охлаждане. Като се има предвид 
фрагментираният характер на някои 
пазари за отопление и охлаждане, от 
първостепенно значение е да се осигури 
гъвкавост при планирането на такива 
усилия. Важно е също да се осигури за 
потенциалните реализации на отопление 
и охлаждане с енергия от възобновяеми 
източници да нямат вредни странични 
ефекти върху околната среда.

постигнат своите цели за 2020 г. за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници. В отсъствието обаче на 
обвързващи национални цели за 
периода след 2020 г. е възможно 
оставащите национални стимули да не 
са достатъчни за постигането на 
дългосрочните цели за декарбонизация 
съответно за 2030 г. и 2050 г. За да се 
постигне съответствие с тези цели, да се 
укрепи увереността от страна на 
инвеститорите и да се съдейства за 
изграждането на общосъюзен пазар за 
отопление и охлаждане с енергия от 
възобновяеми източници, като в същото 
време се спазва принципът за поставяне 
на енергийната ефективност на първо 
място, уместно е да се изиска
държавите членки да увеличат
постепенно дела на енергията от 
възобновяеми източници в сектора на 
отоплението и охлаждането. Като се 
има предвид фрагментираният характер 
на някои пазари за отопление и 
охлаждане, от първостепенно значение е 
да се осигури гъвкавост при 
планирането и изпълнението на 
подобно изискване и да се гарантира, 
че държавите членки, които вече 
имат висока степен на навлизане на 
възобновяемите енергийни 
източници, не са прекалено 
обременени.. Важно е също да се 
осигури за потенциалните реализации 
на отопление и охлаждане с енергия от 
възобновяеми източници да нямат 
вредни странични ефекти върху 
околната среда, като за тази цел е 
важно наличието на критерии за 
устойчивост по отношение на 
биомасата. Като се има предвид, че 
много монтажници на оборудване за 
отопление и охлаждане са МСП, 
засилените разпоредби в този сектор 
ще представляват важна 
възможност за техния растеж и 
държавите членки следва да 
предоставят стимули за МСП чрез 
прилагането на мултипликационен 
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коефициент.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Следва да бъде обърнато особено 
внимание на потенциалните синергии 
между усилията за по-голямо 
прилагане на отопление и охлаждане с 
енергия от възобновяеми източници и 
съществуващите схеми по 
Директива 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. 
Държавите членки следва да могат, 
доколкото е възможно, да използват 
съществуващите административни 
структури за прилагането на такива 
усилия, с оглед намаляване на 
административното натоварване.

(60) Следва да бъде обърнато особено 
внимание на потенциалните синергии 
между изискванията за по-голямо 
прилагане на отопление и охлаждане с 
енергия от възобновяеми източници и 
съществуващите схеми по 
Директива 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. 
Държавите членки следва да могат, 
доколкото е възможно, да използват 
съществуващите административни 
структури за прилагането на такива 
усилия, с оглед намаляване на 
административното натоварване.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Поради това в областта на 
топлоснабдяването е от решаващо 
значение да се осигурява възможност за 
замяна на използваните горива с 
преминаване към възобновяеми 
енергийни източници източници и да се 
предотвратява регулаторната 
предопределеност и несменяемост на 
технологии и съответно изключването 
на технологии — посредством 
засилване на правата на 

(61) Поради това в областта на 
топлоснабдяването е от решаващо 
значение да се осигурява възможност за 
замяна на използваните горива с 
преминаване към възобновяеми 
енергийни източници източници и да се 
предотвратява регулаторната 
предопределеност и несменяемост на 
технологии и съответно изключването 
на технологии — посредством 
засилване на правата на 
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производителите и крайните 
потребители на енергия от 
възобновяеми източници, както и да се 
предоставят на крайните потребители 
инструменти, които да улесняват техния 
избор между решенията с най-добри 
енергийни показатели, като се вземат 
предвид бъдещите потребности за 
отопление и охлаждане в съответствие с 
очакваните критерии за енергийни 
характеристики на сградите.

производителите и крайните 
потребители на енергия от 
възобновяеми източници, както и да се 
предоставят на крайните потребители 
инструменти, които да улесняват техния 
избор между решенията с най-добри 
енергийни показатели, като се вземат 
предвид бъдещите потребности за 
отопление и охлаждане в съответствие с 
очакваните критерии за енергийни 
характеристики на сградите. 
Независимо от това, може да бъде 
целесъобразно да се ограничи правото 
на потребителите да сменят 
доставчика в случаите, когато 
доставчикът на централно 
отопление има конкретни 
инвестиционни планове с цел 
подобряване на енергийните си 
характеристики по отношение на 
ефикасността на възобновяемите 
енергийни източници. Въпреки това, 
когато потребителите желаят да се 
изключат от системата, за да 
произвеждат собствена енергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
това право не следва да се ограничава.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Насърчаването на 
нисковъглеродните изкопаеми горива, 
които се произвеждат от отпадъчни 
потоци с изкопаем произход, също 
може да допринесе за постигане на 
целите на политиката за енергийна 
диверсификация и декарбонизация на 
транспорта. Поради това е уместно 
да се включат такива горива в 
задължението на доставчиците на 

заличава се
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горива за комбиниране с 
алтернативни горива.

Or. en

Обосновка

Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 
не трябва да включва, нито да насърчава никакъв вид изкопаеми горива.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно постигане 
до 2030 г. на поне 27-процентен дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия на Съюза не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки а по-скоро поради 
мащаба на действието могат да бъдат 
постигнати по-добре на съюзно 
равнище, Съюзът може да приема мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз . В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(101) Доколкото целите на настоящата 
директива, а именно постигане до
2030 г. на поне 35-процентен дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия на Съюза и 12-процентов дял 
на енергията от възобновяеми 
източници в потреблението на 
енергия в сферата на транспорта във 
всяка държава членка, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, а по-скоро поради 
мащаба на действието могат да бъдат 
постигнати по-добре на съюзно 
равнище, Съюзът може да приема мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. en



PE597.755v01-00 24/74 PR\1115901BG.docx

BG

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задава обвързваща цел на Съюза за 
общия дял на енергията от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия през 
2030 г. Тя също установява 
правила относно финансовото 
подпомагане за електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, потреблението на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници и използването на енергия от 
възобновяеми източници в секторите на 
отоплението, охлаждането и транспорта, 
регионалното сътрудничество между 
държавите членки и с трети държави, 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
информацията и обучението. В нея са 
установени и критерии за устойчивост и 
за намаление на емисиите на парникови 
газове за биогоривата, нетранспортните 
течни горива от биомаса и 
газообразните и твърди горива от 
биомаса .

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават обвързващи минимални цели
за общия дял на енергия от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия, както 
и за дела на енергията от 
възобновяеми източници в 
транспорта през 2030 г. Целта на 
Съюза трябва да бъде колективно 
постигната от държавите членки 
чрез обвързващи национални цели. 
Тя също установява 
правила относно финансовото 
подпомагане за електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, потреблението на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници и използването на енергия от 
възобновяеми източници в секторите на 
отоплението, охлаждането и транспорта, 
регионалното сътрудничество между 
държавите членки и с трети държави, 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
информацията и обучението. В нея са 
установени и критерии за устойчивост и 
за намаление на емисиите на парникови 
газове за биогоривата, нетранспортните 
течни горива от биомаса и 
газообразните и твърди горива от 
биомаса.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква аа
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници“ означава активен клиент 
съгласно определението в Директива 
[относно измервателните уреди] който 
консумира и може да акумулира и 
продава електроенергия от 
възобновяеми източници, генерирана в 
негов имот, включително в 
многофамилна жилищна сграда, 
търговски обект, обект за споделени 
услуги или затворена разпределителна 
система, при условие, в случай на 
небитови потребители на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници, че тези дейности не 
представляват тяхната основна 
търговска или професионална дейност;

аа) „потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници“ означава активен клиент 
съгласно определението в Директива 
[относно измервателните уреди] или 
група от клиенти, действащи 
съвместно, който (които) 
консумира(т) и може (могат) да 
акумулира(т) и продава(т)
електроенергия от възобновяеми 
източници, генерирана в негов (техен) 
имот, включително в многофамилна 
жилищна сграда, търговски обект, обект 
за споделени услуги или затворена 
разпределителна система, при условие, в 
случай на небитови потребители на 
собствена електроенергия от 
възобновяеми източници, че тези 
дейности не представляват тяхната 
основна търговска или професионална 
дейност;

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа а) „общност за енергия от 
възобновяеми източници“ означава 
местна енергийна общност съгласно 
определението в член 2, параграф 7 от 
Директива [относно общите правила 
за вътрешния пазар на 
електроенергия], което е в 
съответствие с член 22, параграф 1 
от настоящата директива;

Or. en
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Обосновка

С цел подобряване на правната сигурност директивата следва да предвиди 
определение на общност за енергия от възобновяеми източници, като се пояснява, че 
това е категория местни енергийни общности: те се управляват на местно равнище и 
по принцип са по-скоро ориентирани към стойността, отколкото към печалбата, и 
извършват ограничен брой дейности. Като такива те се подчиняват на специфични 
изисквания и подлежат на благоприятно третиране, което отразява ролята и 
стойността им при постигането на целите на политиката на ЕС в областта на 
възобновяемите източници на енергия.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква eе

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) „изкопаеми горива на базата на 
отпадъци“ означава течни и 
газообразни горива, произведени от 
отпадъци, произхождащи от 
невъзобновяеми суровини, 
включително произведени от 
отпадъчни технологични газове и от 
изходящи газове;

заличава се

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързваща обща цел на Съюза за 
2030 г.

Обвързващи общи цели на Съюза и на 
национално равнище за 2030 г.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1



PR\1115901BG.docx 27/74 PE597.755v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки колективно 
осигуряват постигането през 2030 г. 
на поне 27-процентен дял на енергията 
от възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия в Съюза.

1. Всяка държава членка 
гарантира, че през 2030 г. делът на 
енергията от възобновяеми 
източници в брутното ѝ крайно 
потребление на енергия, изчислен в 
съответствие с настоящата 
директива, представлява най-малко 
50% от националната обща цел за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници през тази година, посочен 
в четвъртата колона на таблицата в 
част А от приложение I. Тези 
обвързващи национални общи цели 
съответстват на целта на Съюза за 
най-малко 35-процентов дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия през 2030 г.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат мерки, 
предназначени по същество да 
гарантират, че делът на енергията 
от възобновяеми източници се 
равнява на или надвишава посочения 
дял в кривата, посочена в част Аа от 
приложение I. Тези мерки се 
включват в интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и изменението на 
климата и се съобщават на 
Комисията в съответствие с 
Регламент [относно управлението на 
енергийния съюз].

Or. en
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка 
гарантира, че през 2030 г. делът на 
енергията от възобновяеми 
източници във всички видове 
транспорт се равнява поне на 12% от 
крайното потребление на енергия в 
транспорта в тази държава членка.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните приноси на 
държавите членки за постигането на 
тази обща цел за 2030 г. се определят 
и нотифицират до Комисията в 
рамките на техните интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в 
съответствие с членове 3 — 5 и 
членове 9 — 11 от Регламент 
[относно управлението на Енергийния 
съюз].

заличава се

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай, че Комисията 
установи в контекста на 
оценяването на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата по член 25 
от Регламент [относно управлението 
на Енергийния съюз] че не се постига 
колективно спазване на кривата на 
увеличение на дела на енергията от 
възобновяеми източници в Съюза, или 
че не се поддържа упоменатата в 
параграф 3 базова линия, се прилага 
посоченото в член 27, параграф 4 от 
горепосочения регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансово подпомагане за 
електроенергията от възобновяеми 
източници

Финансово подпомагане за енергията
от възобновяеми източници

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За постигане на целта на Съюза, 
посочена в член 3, параграф 1, 
държавите членки могат да прилагат 
схеми за подпомагане, като при това 
спазват правилата за държавната 

1. В съответствие с член 194 от 
ДФЕС и при спазване на разпоредбите 
на членове 107 и 108 от него, за
постигане на целта на Съюза и 
националните цели, посочени в член 3, 
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помощ. Схемите за подпомагане за 
електроенергия от възобновяеми 
източници трябва да бъдат устроени по 
такъв начин, че да се избягват излишни 
изкривявания на електроенергийните 
пазари и да се гарантира, че 
производителите вземат предвид 
предлагането и търсенето на 
електроенергия, както и възможните 
ограничения на електроенергийната
мрежа.

или за постигане на по-високи цели, 
държавите членки могат да прилагат 
схеми за подпомагане. Схемите за 
подпомагане за електроенергия от 
възобновяеми източници трябва да 
бъдат устроени по такъв начин, че да се 
избягват излишни изкривявания на 
електроенергийните пазари и да се 
насърчават производителите да
вземат предвид предлагането и 
търсенето на електроенергия, както и 
възможните ограничения на 
електроенергийната мрежа.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането за 
електроенергия от възобновяеми 
източници трябва да бъде устроено по 
такъв начин, че електроенергията от 
възобновяеми източници да се 
интегрира в електроенергийния пазар и 
да се гарантира, че производителите на 
електроенергия от възобновяеми 
източници реагират на пазарните 
ценови сигнали на пазара и 
максимизират своите пазарни приходи.

2. Подпомагането за 
електроенергия от възобновяеми 
източници трябва да бъде устроено по 
такъв начин, че електроенергията от 
възобновяеми източници максимално 
да се интегрира в електроенергийния 
пазар и да се гарантира, че 
производителите на електроенергия от 
възобновяеми източници реагират на 
пазарните ценови сигнали на пазара и 
максимизират своите пазарни приходи. 
С изключение на малки инсталации и 
демонстрационни проекти, 
подпомагането за електроенергията, 
генерирана от възобновяеми 
източници, предоставено чрез схеми 
за пряко ценово подпомагане, е под 
формата на премия, платена в 
допълнение към пазарните приходи.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането за електроенергия от 
възобновяеми източници се предоставя 
по открит, прозрачен, конкурентен, 
недискриминационен и 
разходоефективен начин.

3. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането за електроенергия от 
възобновяеми източници се предоставя 
чрез открита, прозрачна, 
недискриминационна и конкурентна 
тръжна процедура в съответствие с 
параграфи 3а и 3б. Държавите членки 
могат да прилагат различна 
процедура за малки инсталации и 
демонстрационни проекти.

Or. en

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При организирането на 
тръжната процедура, посочена в 
параграф 3, държавите членки:

а) се консултират със 
заинтересованите страни с цел 
преглед на проекта на тръжните 
спецификации;

б) публикуват своевременно 
тръжните спецификации, 
включително подробно описание на 
процедурите, които да бъдат 
следвани от всички оференти, 
изчерпателен списък на критериите 
за предварителен подбор, критериите 
за подбор на оферентите и 
възлагането на поръчката, подробно 
описание на спецификациите на 
поръчката, включително 
предоставената финансова помощ и 
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подробно описание на правилата за 
отговорност на оферента;

в) определят разумен срок за 
изготвяне на офертите и реализиране 
на проектите, като се вземат 
предвид циклите на проектно 
разработване на допустимите 
технологии;

г) установяват недискриминиращи и 
прозрачни критерии и правила за 
предварителен подбор относно 
периода на изпълнение на проекта;

д) предоставят подпомагане въз 
основа на цената;

е) вземат предвид особеностите на 
общностите за енергия от 
възобновяеми източници, за да им се 
даде възможност да се конкурират на 
равни начала с други оференти.

Or. en

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато подпомагането за 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници, се 
разпределя чрез конкурентна тръжна 
процедура, както е посочено в 
параграф 3, държавите членки 
разглеждат възможността за 
конкуренция между технологиите за 
енергия от възобновяеми източници. 
Държавите членки, доколкото е 
възможно, предоставят подпомагане 
в тръжните процедури, които са 
отворени за всички технологии, но 
които запазват правото да използват 
специфична за технологията тръжна 
процедура, за да се вземат под 
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внимание по-дългосрочният 
потенциал на дадена нова и 
иновативна технология, както и 
необходимостта да се постигне 
технологична диверсификация, 
ограниченията на мрежата, 
стабилността на мрежите, 
разходите за интегриране на 
системите и ограничения, свързани с 
околната среда, когато тези 
ограничения не могат да се 
отстранят при проектирането на 
тръжната процедура.

Or. en

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. С цел увеличаване на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в най-
отдалечените региони държавите 
членки могат да адаптират 
финансовото подпомагане в 
проектите на територията на тези 
региони, за да се отчитат 
производствените разходи, свързани с 
техните специфични условия на 
изолираност и зависимост от външни 
доставки.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането за поне 10 % от 
новоподпомаганите през всяка година 
мощности в годините от периода 
2021 — 2025 г. и за поне 15 % от 
новоподпомаганите през всяка година 
мощности в годините от периода 
2026 — 2030 г. е отворено за 
инсталации, разположени в други 
държави членки.

2. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането за поне 15% от 
новоподпомаганите през всяка година 
мощности в годините от периода 
2021 — 2025 г. и за поне 20% от 
новоподпомаганите през всяка година 
мощности в годините от периода 
2026 — 2030 г. е отворено за 
инсталации, разположени в други 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че отварянето на националните схеми за подпомагане ще доведе 
до по-ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите равнища на подпомагане.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки, които не 
са достигнали степен на взаимна 
свързаност с други държави членки 
от поне 10% между 2021 г. и 2025 г. и 
15% между 2026 г. и 3030 г. и за които 
отварянето на схемите за 
подпомагане ще увеличи разходите за 
осигуряване на стабилността на 
електроенергийната система, могат 
да поискат от Комисията да ги 
освободи от задължението, 
предвидено в настоящия член, 
включително решението да не 
позволят инсталации, разположени 
на тяхна територия, да участват в 
схеми за подпомагане, организирани в 
други държави членки. Всички 
решения на Комисията за 
предоставяне на освобождаване 
съгласно настоящия параграф се 
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публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки могат да 
решат да прилагат разпоредбите на 
параграф 2 чрез съвместни проекти в 
съответствие с членове 9, 10 и 11.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат адаптациите, 
необходими за съобразяване с 
правилата за държавната помощ, 
държавите членки гарантират, че 
равнището на подпомагане и 
съответните условия, свързани с 
подпомагането, което се предоставя на 
проекти за енергия от възобновяеми 
източници, не се преразглеждат по 
начин, който да влияе отрицателно на 
предоставените по това подпомагане 
права и на икономическите показатели 
на подпомаганите проекти.

Държавите членки гарантират, че 
равнището на подпомагане и 
съответните условия, свързани с 
подпомагането, което се предоставя на
нови или съществуващи проекти за 
енергия от възобновяеми източници, не 
се преразглеждат по начин, който да 
влияе отрицателно на предоставените по 
това подпомагане права и на 
икономическите показатели на 
подпомаганите проекти.

Or. en
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Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че всяко изменение на 
схемите за подпомагане се публикува 
най-малко шест месеца преди 
влизането му в сила и е предмет на 
прозрачен и приобщаващ процес на 
консултации с обществеността. 
Всяка съществена промяна на 
съществуваща схема за подпомагане 
включва подходящ преходен период 
преди влизането в сила на нова схема 
за подпомагане.

Or. en

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Когато правата и 
икономическите характеристики на 
подпомаганите проекти са засегнати 
в значителна степен от други 
регулаторни промени, които влияят 
на енергийни проекти по 
дискриминационен начин, държавите 
членки гарантират, че подкрепяните 
проекти ще получат подходящо 
обезщетение.

Or. en
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Топлинната енергия от околната 
среда, улавяна от термопомпи, се 
отчита за целите на параграф 1, 
буква б), при условие че крайното 
производство на енергия значително 
надхвърля вложената първична енергия, 
необходима за задвижване на 
термопомпите. Количеството топлинна 
енергия, което се счита за енергия от 
възобновяеми източници за целите на 
настоящата директива, се изчислява в 
съответствие с методиката, посочена в 
приложение VII.

Топлинната енергия от околната среда,
прехвърляна от термопомпи за 
производство на топлинна или 
охладителна енергия, се отчита за 
целите на параграф 1, буква б), при 
условие че крайното производство на 
енергия значително надхвърля 
вложената първична енергия, 
необходима за задвижване на 
термопомпите. Количеството топлинна
или охладителна енергия, което се 
счита за енергия от възобновяеми 
източници за целите на настоящата 
директива, се изчислява в съответствие 
с методиката, посочена в приложение 
VII.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо за вътрешната логика на текста, тъй като в член 7 от 
предложението на Комисията има въведени нови елементи.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) За постигане на съответствие 
с целта, посочена в член 3, параграф 1, 
буква а), приносът на горивата, 
доставяни в сектора на 
въздухоплаването и мореплаването, 
ще се счита за равен на енергийното 
им съдържание, умножено по 1,2, а 
приносът на електроенергията от 
възобновяеми източници, доставяна 
за пътни превозни средства, ще се 
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счита за равна на енергийното ѝ 
съдържание, умножено по 2,5.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита при определяне на дела
на енергията от възобновяеми 
източници в държавата членка, която 
извършва прехвърлянето за целите по 
настоящата директива ; както и

а) се изважда от количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита при измерване на 
спазването на националната цел на
държавата членка, която извършва
прехвърлянето за целите по настоящата 
директива; както и

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита при определяне на дела
на енергията от възобновяеми 
източници в държавата членка, която 
приема прехвърлянето за целите по 
настоящата директива .

б) се прибавя към количеството 
енергия от възобновяеми източници, 
което се отчита при измерване на 
спазването на националната цел на
държавата членка, която приема 
прехвърлянето за целите по настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

Предложената промяна е необходима, за да се адаптира директивата към 
повторното въвеждане на задължителни национални цели.
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се изважда от количеството 
електроенергия или топлинна енергия, 
или енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, което се 
отчита, за да се определи делът на 
енергията от възобновяеми 
източници на държавата членка, 
изготвила уведомлението по параграф 1; 
както и

а) се изважда от количеството 
електроенергия или топлинна енергия, 
или енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, което се 
отчита, за да се измери спазването на 
националната цел на държавата 
членка, изготвила уведомлението по 
параграф 1; както и

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Предложената промяна е необходима, за да се адаптира директивата към 
повторното въвеждане на задължителни национални цели.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Електроенергия от възобновяеми 
източници, произведена в трета 
държава, се отчита единствено с цел да 
се определят дяловете на енергията 
от възобновяеми източници на 
държавите членки , ако са спазени
следните условия:

2. Електроенергия от възобновяеми 
източници, произведена в трета 
държава, се отчита единствено с цел да 
се измери спазването на целите на 
държавите членки, ако са спазени 
следните условия:

Or. en
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
националните правила относно 
разрешителните, сертификационните и 
лицензионните процедури, прилагани 
по отношение на централите, както и 
свързаните с тях инфраструктури за 
преносни и разпределителни мрежи, за 
производство на електроенергия, 
топлинна енергия или енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, 
както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива 
или други енергийни продукти, са 
пропорционални и необходими.

Държавите членки гарантират, че 
националните правила относно 
разрешителните, сертификационните и 
лицензионните процедури, прилагани 
по отношение на централите, както и 
свързаните с тях инфраструктури за 
преносни и разпределителни мрежи, за 
производство на електроенергия, 
топлинна енергия или енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, 
както и по отношение на процеса на 
преобразуване на биомаса в биогорива, 
течни горива и горива от биомаса или 
други енергийни продукти, както и 
възобновяеми течни и газообразни 
транспортни горива от небиологичен 
произход, са пропорционални и 
необходими.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира последователността в текста на 
директивата. Целта на изменението е да се изясни, че всички форми на енергия от 
възобновяеми източници се подчиняват на принципите, посочени в настоящия член.
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за децентрализираните 
устройства за производство на енергия 
от възобновяеми източници са 
установени опростени и облекчени 
процедури за получаване на 
разрешение, включително чрез 
обикновено уведомяване, ако то е 
разрешено от приложимата 
регулаторна рамка.

г) за децентрализираните 
устройства за производство на енергия 
от възобновяеми източници са 
установени опростени и облекчени 
процедури за получаване на 
разрешение, включително чрез 
обикновено уведомяване.

Or. en

Обосновка

Предложената промяна е необходима предвид факта, че бяха въведени нови елементи 
в предложението на Комисията във връзка с административните процедури.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки трябва да 
осигуряват на инвеститорите достатъчна 
предсказуемост на планираното 
подпомагане в областта на енергията от 
възобновяеми източници. За тази цел 
държавите членки трябва да определят и 
публикуват дългосрочен график по 
отношение на предоставянето на 
подпомагане, обхващащ поне 
следващите три години и включващ за 
всяка схема ориентировъчен график, 
съответната инсталирана мощност, 
очакваният предоставян бюджет, както 
и консултация със заинтересовани 
страни относно устройството на схемата 
за подпомагане.

3. Държавите членки трябва да 
осигуряват на инвеститорите достатъчна 
предсказуемост на планираното 
подпомагане в областта на енергията от 
възобновяеми източници. За тази цел 
държавите членки трябва да определят и 
публикуват дългосрочен график по 
отношение на предоставянето на 
подпомагане, обхващащ поне 
следващите пет години и включващ за 
всяка схема ориентировъчен график, 
съответната инсталирана мощност, 
очакваният предоставян бюджет, както 
и консултация със заинтересовани 
страни относно устройството на схемата 
за подпомагане.
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Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да предостави повече правна сигурност за инвеститорите.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите членки отстраняват 
административните препятствия пред 
сключването на дългосрочни 
корпоративни споразумения за 
изкупуване на енергия, служещи за 
финансиране на ползването на 
възобновяеми енергийни източници и за 
улесняване на съответни реализации.

9. Държавите членки отстраняват 
регулаторните и административните 
препятствия пред сключването на 
дългосрочни корпоративни 
споразумения за изкупуване на енергия, 
служещи за финансиране на ползването 
на възобновяеми енергийни източници и 
за улесняване на съответни реализации.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Упоменатият в параграф 1 
процес на предоставяне на заявителите 
на разрешения не трябва да продължава 
повече от три години, освен в случаите, 
посочени в член 16, параграф 5 и 
член 17.

4. Упоменатият в параграф 1 
процес на предоставяне на заявителите 
на разрешения не трябва да продължава 
повече от три години, освен в случаите, 
посочени в член 16, параграфи 4а и 5 и 
член 17.

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За инсталациите с 
електрогенерираща мощност между 
50 kW и 1 MW процесът на 
предоставяне на разрешения не 
продължава повече от една година.

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че не 
се издават гаранции за произход на 
производител, който 
получава финансово подпомагане от 
схема за подпомагане за същото 
производство на енергия от 
възобновяеми източници. В такъв 
случай държавите членки издават 
съответни гаранции за произход и ги 
въвеждат на пазара чрез тръжна 
продажба. Приходите, получени при 
тръжната продажба, се използват за 
компенсиране на разходите за 
подпомагането в областта на енергията 
от възобновяеми източници.

Държавите членки гарантират, че в 
случай на нови инсталации за енергия 
от възобновяеми източници в 
експлоатация след... [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива] не се издават гаранции за 
произход на производител, който 
получава финансово подпомагане от 
схема за подпомагане за същото 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, освен ако не
се предотвратява двойно
компенсиране. Счита се, че няма 
двойно компенсиране, когато:

а) финансовата подкрепа се 
предоставя посредством тръжна 
процедура;

б) стойността на гаранциите за 
произход се отчита 
административно в равнището на 
финансово подпомагане; или

в) гаранциите за произход не се 
издават пряко на производителя, а на 
доставчик, който изкупува 
възобновяемата енергия в условия на 
конкуренция.
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Когато гаранциите за произход не се 
издават на производител, който 
получава финансово подпомагане по 
схема за подпомагане, държавите 
членки издават съответни гаранции за 
произход и ги въвеждат на пазара чрез 
тръжна продажба. Приходите, получени 
при тръжната продажба, се използват за 
компенсиране на разходите за 
подпомагането в областта на енергията 
от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Guarantees of Origin are an important tool for RES producers and retailers to value the 
green characteristics of their renewable energy production and offer green products. They 
represent a market-based income for RES producers that is – other than support schemes –
actually reflecting the demand for green energy by final customers. Destroying this direct link 
and not allowing the issuing of GOs to RES producers that benefit from financial support, 
entails a number of serious risks and disadvantages. The provision of GOs and financial 
support to RES producers should not be mutually exclusive. Possible concerns of “double 
compensation” can be addressed through other ways.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) имат право да потребяват 
произведената от тях 
електроенергия от възобновяеми 
източници, без да им се начисляват 
каквито и да било налози, такси или 
данъци.

Or. en

Изменение 63

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) системи за съхраняване на 
електроенергия в съчетание с 
инсталации, които произвеждат 
електроенергия от възобновяеми 
източници за собствено потребление, 
не се облагат с каквито и да било 
такси. следва да се избягват прякото 
данъчно облагане и двойните такси за 
мрежите за съхраняване на 
електроенергия;

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) получават заплащане за 
подадената към мрежата произведена от 
тях електроенергия от възобновяеми 
източници, което отразява пазарната 
стойност на подадената 
електроенергия.

г) получават заплащане за 
подадената към мрежата произведена от 
тях електроенергия от възобновяеми 
източници, което е равностойно най-
малко на пазарната цена.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
на потребителите на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници, живеещи в една и съща 
многофамилна сграда, или намиращи се 
в рамките на една и съща 

2. Държавите членки гарантират, че 
на потребителите на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници, живеещи в една и съща 
многофамилна сграда, или намиращи се 
в рамките на една и съща 
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електроразпределителна система, която 
може да е търговска, за споделени 
услуги, обектна или затворена, се 
разрешава съвместно да предприемат 
потребление на собствена 
електроенергия, все едно че са 
индивидуален потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници. В такъв случай прагът по 
параграф 1, буква в), се отнася за всеки 
съответен потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници.

електроразпределителна система, която 
може да е търговска, промишлена или 
за споделени услуги, обектна или 
затворена, се разрешава съвместно да 
предприемат потребление на собствена 
електроенергия, все едно че са 
индивидуален потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници. В такъв случай прагът по 
параграф 1, буква в), се отнася за всеки 
съответен потребител на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки извършват 
оценка на съществуващите 
препятствия и потенциала за 
развиване на потреблението на 
собствена електроенергия на своята 
територия, за да се установи рамка, 
даваща възможност за насърчаване и 
улесняване на развиването на 
потребление на собствена 
електроенергия от възобновяеми 
източници. Тази рамка включва:

а) специфични мерки, 
включително финансови стимули, за 
да се насърчава участието в 
потреблението на собствена 
електроенергия на домакинствата с 
ниски доходи, които са изложени на 
риск от енергийна бедност, 
включително онези, които са 
наематели;

б) инструменти за улесняване на 
достъпа до финансиране;
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в) стимули за организаторите на 
проекти да осъществяват проекти в 
сгради за социално жилищно 
настаняване;

г) стимули за собствениците на 
сгради да създават възможности за 
потребление на собствена 
електроенергия за наемателите;

д) премахване на всички 
регулаторни пречки за потреблението 
на собствена електроенергия от 
възобновяеми източници.

Тази оценка и даващата възможност 
за осъществяване рамка трябва да 
бъдат част от националните планове 
в областта на климата и 
енергетиката в съответствие с 
Регламент [относно управлението на 
енергийния съюз].

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инсталацията на потребител на 
собствена електроенергия от 
възобновяеми източници може да се 
стопанисва от трета страна по 
отношение на монтажа, експлоатацията, 
включително измерването на 
електроенергията, и поддръжката.

3. Инсталацията на потребител на 
собствена електроенергия от 
възобновяеми източници може да се 
притежава или да се стопанисва от 
трета страна по отношение на монтажа, 
експлоатацията, включително 
измерването на електроенергията, и 
поддръжката.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед да се улесни 
проникването на енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
отоплението и охлаждането, всяка 
държава членка трябва да положи 
усилия за увеличаване на дела на 
енергията от възобновяеми източници, 
доставяна за отопление и охлаждане с 
поне 1 процентен пункт (пп) годишно, 
изразена като национален дял в 
крайното потребление на енергия и 
изчислена съгласно методиката, 
посочена в член 7.

1. С оглед да се улесни 
проникването на енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
отоплението и охлаждането, всяка 
държава членка трябва да увеличава
дела на енергията от възобновяеми 
източници, доставяна за отопление и 
охлаждане, с поне 2 процентни пункта
(пп) годишно, изразена като национален 
дял в крайното потребление на енергия 
и изчислена съгласно методиката, 
посочена в настоящия член и в член 7. 
Тези 2 процентни пункта може да се 
изчислят като средна стойност за 
предходните три години.

Or. en

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При изчисляване на дела на 
енергията от възобновяеми 
източници, доставяна за отопление и 
охлаждане, държавите членки могат:

а) да отчитат всеки дял 
възобновяема енергия в отоплението 
и охлаждането над 50%, постигнат 
след 1 януари 2020 г., и да разпределят 
този дял като годишно увеличение 
през периода до 2030 г.;

б) да отчитат количеството на 
енергията, доставена на базата на 
отпадна топлинна и охладителна 
енергия от ефективни районни 
отоплителни и охладителни 
системи, както са определени в 
член 2, точка 41 от Директива 
2012/27/ЕС, построени, обновени или 
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разширени след 1 януари 2020 г.;

в) да отчитат размера на 
произведената енергия от МСП) при 
използване на мултипликационен 
коефициент 2, при условие че общото 
количество, отчетено при 
използването на този коефициент, не 
представлява повече от половината 
от изисквания годишен ръст в 
сектора на отоплението и 
охлаждането в отделните държави 
членки.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
определят и да публикуват, въз основа 
на обективни и недискриминационни 
критерии, списък от мерки и 
съответните прилагащи стопански 
субекти, като например доставчици на 
горива, които да допринесат за 
постигане на увеличението по 
параграф 1.

2. Държавите членки определят и 
публикуват, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии, списък 
от мерки и съответните прилагащи 
стопански субекти, като например 
доставчици на горива, местни 
обществени органи, професионални 
органи, осъществяващи дейност в 
секторите на планирането, 
проектирането, строителството и 
преустройването, доставчиците и 
монтажниците на оборудване за 
отопление и охлаждане, които да 
допринесат за постигане на 
увеличението по параграф 1.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 23 - параграф 3 - уводни думи
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посоченото в параграф 1 
увеличение може да бъде постигнато 
чрез прилагане на една или повече от 
следните опции:

3. Посоченото в параграф 1 
увеличение може, наред с другото, да 
бъде постигнато чрез прилагане на една 
или повече от следните опции:

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регламенти, стандарти или 
норми като тези, свързани със сгради, 
градоустройствено планиране, 
енергийни мрежи и оборудване за 
отопление и охлаждане и монтаж на 
такова оборудване, както и 
доброволни споразумения с 
промишлеността или с местни 
органи;

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) данъци и такси, като например 
данъци върху енергията и върху CO2 и 
такси за енергийни мрежи;

Or. en
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Изменение 74

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) схеми и инструменти за 
финансиране или финансови стимули, 
допринасящи за монтирането на 
оборудване за отопление и охлаждане, 
използващо възобновяеми енергийни 
източници, и разработването на 
енергийни мрежи, предоставящи 
енергия от възобновяеми източници 
за отопление и охлаждане за сградите 
и за промишлеността.

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При изпълнението на мерките, 
посочени в параграф 3, държавите 
членки включват изисквания със 
социална насоченост във всички 
задължения, които налагат на 
прилагащите стопански субекти, и 
изискват значителна част от 
мерките за енергийна ефективност да 
бъдат изпълнени с приоритет в 
домакинства с ниски доходи, които са 
застрашени от енергийна бедност, 
или в сгради за социално жилищно 
настаняване.

Or. en
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Изменение 76

Предложение за директива
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За изпълнението и мониторинга 
на мерките, упоменати в параграф 2, 
държавите членки могат да използват 
структурите, създадени във връзка с 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 7 от 
Директива 2012/27/ЕС.

4. За изпълнението и мониторинга 
на мерките, упоменати в параграф 3, 
държавите членки могат да използват 
структурите, създадени във връзка с 
националните схеми за задължения за 
енергийна ефективност по член 7 от 
Директива 2012/27/ЕС.

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Член 23 – параграф 5 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) естеството и дела на мерките, 
прилагани в домакинствата с ниски 
доходи, изложени на риск от 
енергийна бедност, и в сградите за 
социално жилищно настаняване.

Or. en

Изменение 78

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
ограничат правото за отделяне от 
системата или за преминаване към 
друг доставчик, така че то да е валидно 
само за клиенти, които могат да 
докажат, че планираното алтернативно 
решение за снабдяване с топлинна или 

3. Държавите членки могат да 
ограничат правото за преминаване към 
друг доставчик, така че то да е валидно 
само за клиенти, които могат да 
докажат, че планираното алтернативно 
решение за снабдяване с топлинна или 
охладителна енергия води до 
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охладителна енергия води до 
значително по-добри енергийни 
характеристики. Оценката на 
характеристиките при алтернативното 
решение може да се основава на 
съответния сертификат за енергийни 
характеристики, съгласно съответната 
дефиниция в Директива 2010/31/EС.

значително по-добри енергийни 
характеристики. Оценката на 
характеристиките при алтернативното 
решение може да се основава на 
съответния сертификат за енергийни 
характеристики, съгласно съответната 
дефиниция в Директива 2010/31/EС.

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2021 г. държавите 
членки изискват от доставчиците на 
горива да включват минимално 
допустим енергиен дял на биогорива от 
нови поколения и на други биогорива и 
биогаз, произведени от посочени в 
приложение IX суровини, на 
възобновяеми течни и газообразни 
горива от небиологичен произход, на 
изкопаеми горива на базата на 
отпадъци и на електроенергия от 
възобновяеми източници в общото 
количество транспортни горива, които 
доставят на пазара за потребление или 
използване в рамките на една 
календарна година.

За да се постигне целта 12% от 
крайното потребление на енергия да е 
от възобновяеми източници,
държавите членки изискват, с действие 
от 1 януари 2021 г., от доставчиците на 
горива да включват минимално 
допустим енергиен дял на биогорива от 
нови поколения и на други биогорива и 
биогаз, произведени от посочени в 
приложение IX суровини, на 
възобновяеми течни и газообразни 
горива от небиологичен произход и на 
електроенергия от възобновяеми 
източници в общото количество 
транспортни горива, които доставят на 
пазара за потребление или използване в 
рамките на една календарна година.

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално допустимият дял трябва да 
бъде поне 1,5 % през 2021 г. и да 
нарасне до поне 6,8 % в 2030 г., 
следвайки кривата, посочена в част Б от 
приложение X. В рамките на този общ 
дял приносът на биогоривата от нови 
поколения и на биогаза, произведен от 
суровини, посочени в част А от 
приложение IX трябва да бъде поне 
0,5 % от транспортните горива, 
доставени на пазара след 1 януари 
2021 г. за потребление или използване и 
да нарасне до поне 3,6 % в 2030 г., 
следвайки кривата, посочена в част В от 
приложение X.

Минимално допустимият дял трябва да 
бъде поне 1,5% през 2021 г. и да нарасне 
до поне 9% в 2030 г., следвайки кривата, 
посочена в част Б от приложение X. В 
рамките на този общ дял приносът на 
биогоривата от нови поколения, на 
други биогорива и на биогаза, 
произведен от суровини, посочени в 
приложение IX трябва да бъде поне 
1,5% от транспортните горива, 
доставени на пазара след 1 януари 
2021 г. за потребление или използване и 
да нарасне до поне 5,3% до 2030 г., 
следвайки кривата, посочена в част В от 
приложение X.

Or. en

Изменение 81

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на горива, които 
доставят горива само под формата 
на електроенергия и възобновяеми 
течни и газообразни транспортни 
горива от небиологичен произход, не е 
нужно да изпълняват изискването за 
минимален дял на биогорива от ново 
поколение, други биогорива и биогаз, 
произведени от суровините, изброени 
в приложение IX.

Or. en

Изменение 82

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за изчисляването на числителя се взема 
предвид енергийното съдържание на 
биогоривата от нови поколения и на 
другите биогорива и биогаз, 
произведени от посочени в 
приложение IX суровини, на 
възобновяемите течни и газообразни 
горива от небиологичен произход, на 
изкопаемите горива на базата на 
отпадъци, доставяни за всички 
транспортни сектори, и на 
електроенергията от възобновяеми 
източници, доставяна на пътни превозни 
средства.

за изчисляването на числителя се взема 
предвид енергийното съдържание на 
биогоривата от нови поколения и на 
другите биогорива и биогаз, 
произведени от посочени в 
приложение IX суровини, на 
възобновяемите течни и газообразни 
горива от небиологичен произход, 
доставяни за всички транспортни 
сектори, и на електроенергията от 
възобновяеми източници, доставяна на 
пътни превозни средства.

Or. en

Изменение 83

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на числителя 
приносът на биогоривата и биогаза, 
произведени от суровини, посочени в 
част Б от приложение IX се ограничава
до максимум 1,7 % от енергийното 
съдържание на транспортните 
горива, доставени на пазара за 
потребление или използване, и 
приносът на горивата, доставяни в 
сектора на въздухоплаването и 
мореплаването ще се счита за равен на 
енергийното им съдържание, умножено 
по 1,2.

При изчисляването на числителя 
приносът на биогоривата и биогаза, 
произведени от суровини, посочени в 
част Б от приложение IX се ограничава. 
При определянето на този праг 
държавата членка взема надлежно 
под внимание наличността на 
суровините, изброени в част Б от 
приложение IX, и следи нейният дял 
да бъде изпълнен чрез доставяне на 
биогорива и биогаз от ново поколение, 
произведени от суровините, изброени 
в част А от приложение IX, да се 
увеличава спрямо отправна точка от 
0,5% през 2021 г.

Приносът на горивата, доставяни в 
сектора на въздухоплаването и 
мореплаването ще се счита за равен на 
енергийното им съдържание, умножено 
по 1,2, а приносът на 
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електроенергията от възобновяеми 
източници, доставяна за пътни 
превозни средства, ще се счита за 
равна на енергийното ѝ съдържание, 
умножено по 2,5.

Or. en

Изменение 84

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За определяне на дела на 
електроенергията от възобновяеми 
източници за целите по параграф 1 може 
да се използва или средният дял на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в Съюза, или делът на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в държавата членка, където 
се доставя електроенергията, както 
съответният дял е измерен две години 
преди разглежданата година. И в двата 
случая се отменят еквивалентно 
количество гаранции за произход, 
издадени съгласно член 19. Но ако се 
използва електроенергия от пряка 
връзка с инсталация на база 
възобновяеми източници, която:

За определяне на дела на 
електроенергията от възобновяеми 
източници за целите по параграф 1 може 
да се използва или средният дял на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в Съюза, или делът на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в държавата членка, където 
се доставя електроенергията, както 
съответният дял е измерен две години 
преди разглежданата година.

Or. en

Изменение 85

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея, за да 
се определи делът на 
електроенергията за целите на 
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параграф 1 в случай на 
електроенергия, която е получена чрез 
пряка връзка с инсталация, 
произвеждаща електроенергия от 
възобновяеми източници, и се доставя 
на пътни превозни средства, тази 
електроенергия се отчита изцяло 
като произведена от възобновяеми 
източници. Аналогично, 
електроенергия, получена чрез 
дългосрочни споразумения за 
закупуване на електроенергия от 
възобновяеми източници, се отчита 
изцяло като електроенергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 86

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи се отменят 
равностойно количество гаранции за 
произход, издадени съгласно член 19. 

Or. en

Изменение 87

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 32 за допълнително 
специфициране на методиката, посочена 
в параграф 3, буква б) от настоящия 
член за определяне на дела на 
биогоривото при съвместна обработка в 
общ процес на биомаса с изкопаеми 
горива, за специфициране на методиката 

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 32 за допълнително 
специфициране на методиката, посочена 
в параграф 3, буква б) от настоящия 
член за определяне на дела на 
биогоривото при съвместна обработка в 
общ процес на биомаса с изкопаеми 
горива, за специфициране на методиката 
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за оценяване на намаленията на 
емисиите на парникови газове от 
възобновяеми течни и газообразни 
горива от небиологичен произход и от 
изкопаеми горива на базата на 
отпадъци, както и за определяне на 
изискваните минимално допустими 
намаления на емисии за тези горива за 
целите по параграф 1 от настоящия 
член.

за оценяване на намаленията на 
емисиите на парникови газове от 
възобновяеми течни и газообразни 
горива от небиологичен произход, както 
и за определяне на изискваните 
минимално допустими намаления на 
емисии за тези горива за целите по 
параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 88
Предложение за директива
Приложение I – част A

Текст, предложен от Комисията
Национални общи цели за дела на енергията от възобновяеми източници в крайното 
потребление на енергия през 2020 г.1

А. Национални общи цели

Дял на енергията от 
възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление 
на енергия, 2005 г. (S2005)

Дял на енергията от 
възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия, 2020 г. (S2020)

Белгия 2,2% 13%

България 9,4% 16%

Чешка 
република

6,1% 13%

Дания 17,0% 30%

Германия 5,8% 18%

Естония 18,0% 25%

Ирландия 3,1% 16%

Гърция 6,9% 18%

Испания 8,7% 20%

                                               
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State aid guidelines for environmental protection recognise 

the continued need for national mechanisms of support for the promotion of energy from renewable sources.
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Франция 10,3% 23%

 Хърватия   12,6%   20% 

Италия 5,2% 17%

Кипър 2,9% 13%

Латвия 32,6% 40%

Литва 15,0% 23%

Люксембург 0,9% 11%

Унгария 4,3% 13%

Малта 0,0% 10%

Нидерландия 2,4% 14%

Австрия 23,3% 34%

Полша 7,2% 15%

Португалия 20,5% 31%

Румъния 17,8% 24%

Словения 16,0% 25%

Словашка 
република

6,7% 14%

Финландия 28,5% 38%

Швеция 39,8% 49%

Обединено 
кралство

1,3% 15%

Изменение

Национални общи цели за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия през  2030 г.1

А. Национални общи цели

                                               
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State aid guidelines for environmental protection recognise 

the continued need for national mechanisms of support for the promotion of energy from renewable sources.
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Дял на енергията от 
възобновяеми 
източници в 
брутното крайно 
потребление на 
енергия, 2005 г. 
(S2005)

Дял на енергията от 
възобновяеми 
източници в брутното 
крайно потребление на 
енергия, 2020 г. (S2020)

Дял на енергията от 
възобновяеми 
източници в 
брутното крайно 
потребление на 
енергия, 2030 г. (S2030)

Белгия 2,2% 13% 26%

България 9,4% 16% 29%

Чешка 
република 6,1%

13%
26%

Дания 17,0% 30% 45%

Германия 5,8% 18% 34%

Естония 18,0% 25% 38%

Ирландия 3,1% 16% 33%

Гърция 6,9% 18% 33%

Испания 8,7% 20% 36%

Франция 10,3% 23% 38%

Хърватия
  12,6% 

 20% 
34%

Италия 5,2% 17% 32%

Кипър 2,9% 13% 27%

Латвия 32,6% 40% 52%

Литва 15,0% 23% 38%

Люксембур
г 0,9%

11%
24%

Унгария 4,3% 13% 27%

Малта 0,0% 10% 28%

Нидерланди
я 2,4%

14%
29%
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Австрия 23,3% 34% 48%

Полша 7,2% 15% 28%

Португалия 20,5% 31% 46%

Румъния 17,8% 24% 39%

Словения 16,0% 25% 38%

Словашка 
република 6,7%

14%
27%

Финландия 28,5% 38% 50%

Швеция 39,8% 49% 63%

Обединено 
кралство 1,3%

15%
32%

Or. en

Изменение 89
Предложение за директива
Приложение І –  Част Aa (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

B.КРИВА

Кривата, посочена в член 3, параграф 1, втора алинея, се състои от следните 
стойности на дела на енергията от възобновяеми източници:
S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2021 
до 2022 г.;
S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2023 
до 2024 г.;
S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2025 
до 2026 г.; както и
S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2027 
до 2028 г.;
където
S2020 е целта за дял на съответната държава членка през 2020 г., както е посочен в 
таблицата в част А,
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както и
S2030  е делът на съответната държава-членка през 2030 г., както е посочен в 
таблицата в част А,

Or. en

Изменение 90

Предложение за директива
Приложение VII– параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Qusable = прогнозна обща 
използваема топлина, доставена от 
термопомпи, която отговаря на 
критериите, посочени в член 7, параграф 
4, приложени както следва: вземат се 
предвид само термопомпи, за които SPF 
> 1,15 * 1/η;

- Qusable = прогнозна обща 
използваема топлина, доставена от 
термопомпи за отопление и 
охлаждане, която отговаря на 
критериите, посочени в член 7, параграф 
4, приложени както следва: вземат се 
предвид само термопомпи, за които SPF 
> 1,15 * 1/η;

Or. en

Изменение 91
Предложение за директива
Приложение X – част Б

Текст, предложен от Комисията 

Част Б: Минимално допустими дялове на енергията от биогорива от нови поколения 
и от биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, а също и на 
възобновяеми транспортни горива от небиологичен произход, изкопаеми горива на 
базата на отпадъци и електроенергия от възобновяеми източници, съгласно 
посоченото в член 25, параграф 1 

Календарна 
година 

Минимално допустим дял

2021 1.5%

2022 1.85%

2023 2.2%

2024 2.55%

2025 2.9%
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2026 3.6%

2027 4.4%

2028 5.2%

2029 6.0%

2030 6.8%

Изменение
Част Б: Минимално допустими дялове на енергията от биогорива от нови поколения 
и от биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, а също и на 
възобновяеми транспортни горива от небиологичен произход, изкопаеми горива на 
базата на отпадъци и електроенергия от възобновяеми източници, съгласно 
посоченото в член 25, параграф 1 

Календарна 
година

Минимално допустим дял

2021 1,5%

2022 1,9%

2023 2,3%

2024 2,7%
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2025 3,4%

2026 4,1%

2027 4,8%

2028 6,1%

2029 7,4%

2030 9,0%

Or. en

Изменение 92
Предложение за директива
Приложение X  – Част В

Текст, предложен от Комисията 

Част В: Минимално допустими дялове на енергията от биогорива от нови поколения 
и от биогаз, произведени от посочени в част А от приложение IX суровини, съгласно 
посоченото в член 25, параграф 1 

Календарна 
година

Минимално допустим дял

2021 0.5%

2022 0.7%

2023 0.9%

2024 1.1%

2025 1.3%

2026 1.75%

2027 2.2%

2028 2.65%

2029 3.1%

2030 3.6%

Изменение
Част В: Минимално допустими дялове на енергията от биогорива от нови поколения,
от други биогорива и от биогаз, произведени от посочени в част А от приложение IX 
суровини, съгласно посоченото в член 25, параграф 1 
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Календарна 
година

Минимално допустим дял

2021 1,5%

2022 1,8%

2023 2,2%

2024 2,6%

2025 3%

2026 3,4%

2027 3,9%

2028 4,3%

2029 4,8%

2030 5,3%

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предизвикателството за декарбонизация на икономиката през 2050 г.

Европейският парламент е ангажиран по отношение на европейските граждани, 
качеството им на живот и икономическото и социалното развитие.

Това е случаят да се изгради ясна и ефективна правна рамка в съответствие с пътя към 
декарбонизация на икономиката, белязан от историческо Парижкото споразумение, 
подписано през 2015 г. и в сила от ноември 2016 г.

Нужно е повече от всякога да бъдем амбициозни в новата директива относно 
насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници, трябва да 
работим за енергия, която е чиста, безопасна, достъпна за всички граждани и създава 
работни места.

Европа: лидер в областта на енергията от възобновяеми източници?

Важното настоящо и предвидено развитие на пазара на енергия от възобновяеми 
източници на световно равнище представлява отлична възможност за нашите 
предприятия и за създаването на висококачествени работни места в Съюза. Основата, 
изградена от технологични познания, промишлена структура и квалифицирани 
специалисти, която ни даде възможност да играем ключова роля в новаторското 
развиване на тези технологии в международен план, следва да бъде използвана и 
насърчавана.

Използването на енергия от възобновяеми източници допринася за увеличаване на 
енергийната независимост на ЕС, като подобрява енергийната сигурност и ни прави по-
малко уязвими спрямо външни доставчици на енергия.

През последните години се наблюдават признаци на спад в инвестициите, необходими 
за декарбонизация на икономиката в ЕС. Пример за това е забавянето на ръста на 
инвестициите в енергия от възобновяеми източници в Европа, което е в контраст с 
отчетените инвестиции в други региони на света. 

Към нова регулаторна рамка за насърчаване на енергията от възобновяеми 
източници

Последователна цел за пълна декарбонизация през 2050 г.: 35% възобновяеми енергийни 
източници
Докладчикът приветства много от новите разпоредби, представени в предложението на 
Комисията, но изразява съжаление относно липсата на амбиция в поставената цел от 27% 
дял на енергията от възобновяеми източници в Съюза.

Следва да се отбележи, че заседанието на Европейския съвет през октомври 2014 г., на 
което се подкрепи цел за най-малко 27% енергия от възобновяеми източници, беше 
проведено преди подписването на Парижкото споразумение.

От друга страна, обща цел от 27% не се различава съществено от основния сценарий, 
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който ще достигне 24,3% през 2030 г. (сценарий, който не отчита възможния спад на 
разходите за по-утвърдените технологии за възобновяема енергия).

Следва да се отбележи също така, че Европейският парламент прие през 2016 г. 
резолюция, в която се призовава за установяването на цел от най-малко 30% дял на
енергията от възобновяеми източници, като посочва, че целите следва да са значително 
по-високи.

Понастоящем дори целта, предложена от Европейския парламент, е скромна в сравнение 
с изискванията за намаляване на въглеродните емисии от икономиката, договорени в 
рамките на COP 21, което излага на риск не само целите от Париж, но и лидерството на 
Европейския съюз в областта на чистата енергия.

Всъщност редица държави членки определят цели, значително превишаващи посочените 
за 2030 г.

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA)(2016 г.), например, посочва, 
че постигането на 36% енергия от възобновяеми източници в световен мащаб до 2030 г. 
е не само възможно, но и е необходимо, за да се ограничи нарастването на средната 
температура в световен план до 2 C.

Поради всички тези причини докладчикът предлага установяването на задължителна цел 
за Съюза от 35% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия до 2030 г. Тази цел трябва да се постигне със съвместни усилия
от всички държави членки чрез създаването на нови национални обвързващи цели, 
включително за транспортния сектор.

Национални ангажименти за чиста енергия

Успехът на действащата Директива 2009/28/ЕО за постигането на по-голям напредък в 
посока повишено използване на възобновяеми енергийни източници се дължи до голяма 
степен на яснотата и сигурността на определянето на задължителни цели на национално 
равнище.

Обвързващите цели създават сигурност за инвеститорите и намаляват необходимостта 
от финансова подкрепа. Освен това в тях отговорностите са ясно разпределени, което 
позволява прилагането на корективни мерки в случай на неизпълнение.

Като се има предвид, че самата Европейска комисия определи установяването на 
обвързващи национални цели като най-ефективния инструмент за постигане на целите 
за възобновяемите енергийни източници през 2020 г., е трудно да се приеме идеята за 
премахването им. Система на доброволни национални вноски не дава ясен сигнал за 
амбиция.

Финансова рамка за подпомагане, която е гъвкава, сигурна и с европейска насоченост

Критериите за създаване на планове за подпомагане, основани на пазара, насърчават по-
голяма конкуренция и понижават разходите за популяризиране на възобновяемите 
енергийни източници. 
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Същевременно трябва да се гарантира, че държавите членки могат да вземат решения 
относно своята технологична диверсификация, като вземат под внимание социалните 
фактори, свързаните с околната среда фактори, географските фактори и климатичните 
фактори. Тази гъвкавост също така спомага за намаляване на разходите за интегриране 
на възобновяемите енергийни източници в енергийната система. Поради тази причина 
докладчикът предлага да бъдат установени общи принципи за системите за подпомагане 
на възобновяемите енергийни източници.

Отварянето на схемите за подпомагане за производителите на енергия от възобновяеми 
източници, намиращи се в други държави членки, е начин за хармонизиране и 
намаляване на разходите за системите за подпомагане с цел повишаване на 
конкурентоспособността.

Механизмите за сътрудничество между държавите членки представят потенциални 
ползи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници от гледна точка на 
ефективността на разходите. За да се реализират тези ползи, като същевременно се 
предоставя гъвкавост на държавите членки, докладчикът предлага да се замени 
задължението за отваряне на системите за подпомагане с осъществяване на съвместни 
проекти.

Регионалното сътрудничество следва да се приведе в съответствие с равнищата на 
междусистемни връзки, които са от съществено значение, за да може добре да се 
управляват различните възобновяеми енергийни източници и да се понижат разходите 
за тяхното интегриране в енергийната система. Поради това държавите членки с много 
ниски равнища на междусистемни връзки не трябва да бъдат задължени да участват в 
този процес на отваряне.

Укрепване на правната сигурност

Резките промени в политиките за подпомагане на възобновяемите енергийни източници 
породиха несигурност за инвеститорите. Различни държави предприеха мерки с обратно
действие, което доведе до загуба на доверие и до несигурност в сектора на енергията от 
възобновяеми източници, както и до липса на достъп до финансиране за нови 
инсталации. Това излага на риск постигането на целите, заложени за 2020 г., и отслабва 
този модерен местен сектор в много региони. 
От основно значение е да се гарантира имиджът на Европейския съюз като територия, 
привлекателна за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, благодарение на 
– наред с другите фактори – правната сигурност на регулаторната му рамка. В тази връзка 
се засилват разпоредбите на член 6, за да се избегнат двусмислията и да се поясни, че се 
този член се прилага както за настоящи, така и за бъдещи инвестиции. Целта е по-широка 
регулаторна схема, която установява преходни периоди в случаи на регулаторни 
промени и предвижда необходимите компенсации в случай на дискриминационни 
спрямо възобновяемите енергийни източници външни промени, които оказват 
съществено въздействие върху икономическата жизнеспособност на подпомаганите 
проекти.

Премахване на административните препятствия
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Един от факторите, затрудняващи използването на възобновяеми енергийни източници 
в Европейския съюз, са сложните административни процедури с дълги периоди на 
изчакване. Предложеното обслужване на едно гише е инструмент, многократно искан от 
участниците от сектора. 
Въпреки че максимален срок от три години за издаване на разрешение може да бъде 
реалистичен за по-големите инсталации, той изглежда прекалено дълъг за по-малките 
инсталации. Необходими са по-кратки срокове за проектите с по-малък мащаб, чието 
прилагане не изисква същите широки консултации и оценки като най-големите 
инсталации. 

Участие на потребителите в енергийния преход

След приемането на настоящата директива технологичният напредък и спадът на цените 
на някои технологии благоприятстваха нови форми на управление на енергетиката, 
позволяващи да се поставят потребителите в центъра на енергийната политика. Важно е 
тези нови форми на участие да се обединят в енергийната система и да се насърчават. В 
тази връзка новата директива следва не само да позволи развитието на потреблението на 
собствена енергия от възобновяеми източници и на свързаните с възобновяемите 
енергийни източници общности, но и активно да го насърчава и да не позволява 
дискриминацията им или налагането на несъразмерни тежести или процедури.
Потребление на собствена енергия от възобновяеми източници, която остава извън 
мрежата, не следва да бъдат предмет на такси или налози от какъвто и да е вид.

Често гражданите със средни или високи доходи имат по-добър достъп до необходимия 
първоначален капитал, за да инвестират в собствено производство на енергия от 
възобновяеми източници. 
Въпреки това в Европа, в която 50 милиона души се намират в положение на енергийна 
бедност, използването на възобновяеми енергийни източници трябва да играе ключова 
роля в развитието на нова парадигма на енергийна система, която да е полезна за 
обществото като цяло.

В този смисъл схемите за подпомагане, които насърчават собственото производство, 
следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да достигат до всички потребители, и 
по-специално до разполагащите с по-малко средства. 

Значението на секторните цели

Въвеждането на специфични цели за секторите на отоплението и охлаждането и за 
транспорта са абсолютно необходими предвид потенциала на навлизане на 
възобновяемите енергийни източници, който може да се достигне, и предвид факта, че 
те представляват около 75%1 от крайното потребление на енергия в Съюза. Няма да 
успеем да постигнем целите за декарбонизация, ако в тези сектори не се увеличат 
усилията. 

В случая на сектора на отоплението и охлаждането, заедно с поставянето на по-
амбициозни цели по обвързващ начин, трябва да се предвидят мерки за гъвкавост за 
държавите членки, в които вече се отбелязва много висока степен на навлизане на 

                                               
1 Източник: Евростат (2014 г.)
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енергията от възобновяеми източници. 

Също така се въвеждат прогнози, така че предприеманите мерки в този сектор да 
обръщат специално внимание на уязвимите домакинства, изложени на риск от енергийна 
бедност.

Транспортът представлява около една трета от крайното потребление на енергия в ЕС, 
но в него все още преобладават горивата, произведени от петрол – 94%. Настоящата 
директива определя цел от 10% енергия от възобновяеми източници в транспорта до 
2020 г. За постигането на напредък в този сектор, който представлява 35% от всички 
емисии на CO2 в Европейския съюз, е необходимо секторната цел да се запази и да се 
актуализира за 2030 г. В тази връзка е важно да се насърчава мобилността с алтернативни 
горива, например електрическата мобилност.

Докладчикът счита, че е необходимо директивата да бъде по-амбициозна, за да може да 
се изпълни ангажиментът на Европа в борбата срещу изменението на климата. Липсата 
на амбиция по отношение на възобновяемите енергийни източници не само поставя под 
въпрос доверието в нас, но преди всичко цялостното ни бъдещо развитие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

1. Red Eléctrica Española (REE)
2. Repsol
3. Unión Fotovoltaica Española (UNEF)
4. Dupont Industrial Biosciences
5. Gas Natural Fenosa (GNF)
6. Comisión Europea
7. Gobierno de Dinamarca
8. Gobierno del Reino Unido
9. Gobierno de Alemania
10. Statoil
11. European Renewable Energies Federation (EREF)
12. Danish Energy Association. DONG Energy
13. Eurelectric
14. “Clean Energy For All Europeans Package”: (cena-debate con 

Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for 
Manufacturing - EFM)

15. Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo 
(AOGLP)

16. Unión de Petroleros Europeos Independientes (UPI)
17. Falck Renewables
18. Austrian Biomass Association
19. Austrian Chamber of Agriculture
20. Endesa
21. Metsä Group
22. Arizona Chemical
23. Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp y 

Athenora
24. “SolarPower Summit”:  European Commission, Eurelectric, 

Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post et altri.
25. Acciona
26. Abengoa
27. EPURE
28. European Biomass Association
29. Association of Public Enterprises and Public Services Austria
30. Gobierno de Suecia
31. COGEN Europe
32. Siemens
33. Seminario“La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa”: 

Comisión Europea, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, 
Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), 
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Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, 
Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34. ANPIER
35. Fundación Renovables
36. Climate Action Network (CAN)
37. Ocean Energy Europe
38. Wind Europe
39. Greenpeace
40. North Carolina office of the Southern Environmental Law Center
41. Drax Power Station
42. IDA Group
43. APPA y APPA Biocarburantes
44. Hydrogen Europe
45. International Air Transport Association (IATA)
46. Transport & Environment
47. Birdlife Europe
48. Iberdrola
49. Euroheat & Power
50. EDF
51. European Geothermal Energy Council
52. European Solar Thermal Industry Federation
53. European Hydrogen Association
54. Greenpeace
55. European Copper Institute
56. ENGIE
57. “3rd EU Energy Summit”: European Commission, Government of 

Belgium, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe et altri.
58. Gobierno de Canarias
59. Confederation of Swedish Enterprise
60. Scania AB
61. Eurochambres
62. Center for European Policy (CEP)
63. Confederation of European Paper Industries (CEPI)
64. Innogy
65. Arcelormittal
66. Shell
67. REScoop
68. Oxfam
69. EDSO
70. Tesla
71. “Biofuels Round Table”: European Commission, Leaders of 

Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels 
Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board 
(EBB), Transport & Environment et altri.

72. European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)
73. Austrian Federal Economic Chamber
74. ENCE

http://www.transportenvironment.org/
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75. EDP Renovables
76. Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo (desayuno-

debate con Comisión Europea, Acciona y otras empresas españolas).
77. Gobierno de España
78. Paikallisvoima ry
79. Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament
80. EREF (desayuno-debate con Comisión Europea y académicos: 

Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft et altri)
81. True North Venture Partners
82. Eurobat
83. Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway and 

Sweden)
84. European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services 

(EFIEES)
85. European Biogas Association
86. Seminario “Clean Energy Transition and the Revised Renewable 

Energy Directive”: Comisión Europea, PSOE, ANPIER, Fundación 
Renovables et altri.

87. Council of European Energy Regulators (CEER) /
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88. Snam S.p.A.
89. Platform for Electro-mobility
90. Association of Austrian electricity companies
91. European Ventilation Industry Association (EVIA)
92. FERN
93. Total, ENI y NESTE
94. Conseil des Communes et Régions d’Europe
95. Airbus
96. ABB - Wind Sector Initiative
97. Gobierno de Portugal
98. Polish Electricity Association (PKEE)
99. Gobierno de Holanda
100. Seminario “Unión energética – el Parlamento Europeo decide”
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