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11.1.2018 A8-0392/337 

Изменение  337 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

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 45-процентов дял на енергията от 

възобновяеми източници, която да е 

придружена от национални 

обвързващи цели. Националните 

обвързващи цели са разпределени 

справедливо и адекватно. Уместно е 

това да бъде извършено, като 

изискваното общо увеличение на 

използването на енергия от 

възобновяеми източници се 

разпредели между държавите членки 

въз основа на еднакво увеличение на 

дела на всяка държава членка, 

претеглено спрямо техния БВП, а за 

отчитане се използва брутното 

крайно потребление на енергия, като 

се вземат предвид усилията, 

положени до момента от държавите 

членки за използване на енергия от 

възобновяеми източници. Държавите 

членки следва да изложат подробно 

своите политики и мерки за 

постигането на своята национална 

обвързваща цел като част от своите 

интегрирани национални планове в 

областта на климата и енергетиката в 

рамките на процеса на управление, 

определен в Регламент [относно 
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управлението на Енергийния съюз]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Изменение  338 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива установява обща 

рамка за насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници. С нея се 

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 

задава обвързваща минимална цел на 

Съюза за общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тази цел на Съюза трябва да 

бъде постигната съвместно от 

държавите членки чрез обвързващи 

национални цели. Тя също така 

установява правила относно 

финансовото подпомагане за 

електроенергията, произведена от 

възобновяеми източници, 

потреблението на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, общностите за енергия от 

възобновяеми източници и 

използването на енергия от 

възобновяеми източници в секторите на 

отоплението, охлаждането и транспорта, 

трансграничното и регионалното 

сътрудничество между държавите 

членки и с трети държави чрез 

статистически прехвърляния между 

държавите членки, съвместни 

проекти, съвместни и отворени 

търгове и съвместни схеми за 
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подпомагане, гаранции за произход, 

административни процедури и 

информация и обучение, както и 

достъп до и експлоатация на 

мрежите и инфраструктурата за 

енергия от възобновяеми източници 

за отопление и охлаждане. 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 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Изменение  339 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 

 

 

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 делът на енергията от 

възобновяеми източници, изчислен в 

съответствие с настоящата 

директива, в брутното крайно 

потребление на енергия през 2030 г. е 

най-малко равностоен на 

националната ѝ 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 обвързващата цел 

на Съюза за най-малко 45-процентен 

дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

потребление на енергия в Съюза през 

2030 г. 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 
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Комисията в съответствие с 

Регламент ...[относно управлението 

на енергийния съюз]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Изменение  340 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Чрез дерогация от параграф 1 

държавите членки гарантират, че до 

2021 г. не се предоставя финансово 

подпомагане за извличането на 

енергия от изгаряне на битови 

отпадъци, нито за съвместно 

изгаряне в пещите за цимент. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение е необходимо, за да се избегне противоречието с йерархията на 

отпадъците и да не се възпрепятства преходът към по-устойчиви системи за 

управление на отпадъците и кръгова икономика. Всъщност финансовите стимули за 

енергията, генерирана от битови отпадъци, нарушават пазара на отпадъци, като 

правят извличането на енергия от отпадъци сравнително по-евтино отколкото 

запазването или рециклирането им. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Изменение  341 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Схемите за подпомагане за 

електроенергия от източници на 

биомаса са устроени по такъв начин, 

че да се избягват изкривявания на 

пазарите на материали. 

Or. en 

Обосновка 

Технологиите за енергия от възобновяеми източници, които разчитат на биомаса, и 

по-специално на дървесна биомаса, може да се конкурират с други ползватели на 

същия източник. Следва да се посочи ясно рискът от конкуренция, а схемата за 

подпомагане следва да дава предимство на повторното използване на материала 

вместо на възстановяването на енергия. Публичните органи следва да гарантират, че 

ресурсите се използват по-ефективно както от икономическа, така и от екологична 

гледна точка, и да насърчават каскадното използване на биомаса. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Изменение  342 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – алинея 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на изчисляването на брутното 

крайно потребление на енергия от 

възобновяеми източници на дадена 

държава членка, приносът на 

потреблението на биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса, 

както и на консумирани за 

транспортни цели газообразни и 

твърди горива от биомаса, произведени 

от хранителни или фуражни култури, не 

трябва да надхвърля 7 % от крайното 

потребление на енергия в пътния и 

релсов транспорт на тази държава 

членка. Тази пределна стойност ще 

бъде намалена на 3,8% в 2030 г. 

съгласно кривата, посочена в част A 

от приложение X. Държавите членки 

могат да определят по-ниска 

пределна стойност и да правят 

разлика между различните видове 

биогорива, нетранспортни течни 

горива от биомаса и газообразни и 

твърди горива от биомаса, 

произведени от хранителни и 

фуражни култури, например като 

определят по-ниска пределна 

стойност за приноса на биогоривата 

на база хранителни или фуражни 

култури, произведени от маслодайни 

За целите на изчисляването на брутното 

крайно потребление на енергия от 

възобновяеми източници на дадена 

държава членка, приносът на 

потреблението на биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса, 

както и на газообразни и твърди горива 

от биомаса, произведени от хранителни 

или фуражни култури, не се взема 

предвид при крайното потребление на 

енергия на тази държава членка. 
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култури, като вземат предвид 

непреките промени в земеползването. 

Or. en 

Обосновка 

Мащабни научни доказателства показват, че биогоривата, нетранспортните течни 

горива от биомаса и биогоривата от биомаса, получени от хранителни или фуражни 

култури, имат незначителен, ако въобще имат някакъв, потенциал за намаления на 

въглеродни емисии и не са подходящи за използване в енергийния сектор. Европейският 

съюз следва да постави акцент върху тези биогорива и енергийни източници, които са 

с нисък или нулев показател по отношение на непреките промени в земеползването. 



 

AM\1143296BG.docx  PE614.327v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0392/343 

Изменение  343 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. 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. 

1. 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 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 

Обосновка 

Нисковъглеродните изкопаеми горива, дори и да са произведени на базата на 

отпадъци, не могат да се считат за енергия от възобновяеми източници. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Изменение  344 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 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. 

б) 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 

Обосновка 

Нисковъглеродните изкопаеми горива, дори и да са произведени на базата на 

отпадъци, не могат да се считат за енергия от възобновяеми източници. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Изменение  345 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 1 – алинея 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Газообразните и твърдите горива от 

биомаса трябва да съответстват на 

критериите за устойчивост и за 

намаление на емисиите на парникови 

газове, формулирани в параграфи 2 — 7 

само ако се използват в инсталации, 

произвеждащи електроенергия, 

топлинна и охладителна енергия или 

горива, с входяща мощност (на база 

постъпващото гориво) по-голяма или 

равна на 20 MW в случай на твърди 

горива от биомаса и с 

електрогенерираща мощност по-голяма 

или равна на 0,5 MW в случай на 

газообразни горива от биомаса. 

Държавите членки могат да прилагат 

критериите за устойчивост и за 

намаление на емисиите на парникови 

газове и за инсталации с по-малка 

входяща мощност (на база 

постъпващото гориво). 

Газообразните и твърдите горива от 

биомаса трябва да съответстват на 

критериите за устойчивост и за 

намаление на емисиите на парникови 

газове, формулирани в параграфи 2 – 7 

само ако се използват в инсталации, 

произвеждащи електроенергия, 

топлинна и охладителна енергия или 

горива, с входяща мощност (на база 

постъпващото гориво) по-голяма или 

равна на 1 MW в случай на твърди 

горива от биомаса и с 

електрогенерираща мощност по-голяма 

или равна на 0,5 MW в случай на 

газообразни горива от биомаса. 

Държавите членки могат да прилагат 

критериите за устойчивост и за 

намаление на емисиите на парникови 

газове и за инсталации с по-малка 

входяща мощност (на база 

постъпващото гориво). 

Or. en 

Обосновка 

Повечето инсталации за биомаса са под 20 MW и за тях също следва да са изпълнени 

критериите за устойчивост. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Изменение  346 

Дарио Тамбурано, Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Давид Борели, Роза 

Д'Амато, Марко Дзуло 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 5 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Произведените от 

горскостопанска биомаса биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса, които се отчитат за целите, 

посочени в параграф 1, букви а), б) и в), 

трябва да съответстват на следните 

изисквания за минимизиране на риска 
от използване на добита по 

неустойчив начин горскостопанска 

биомаса: 

5. Произведените от 

горскостопанска биомаса биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса, които се отчитат за целите, 

посочени в параграф 1, букви а), б) и в), 

не трябва да са произведени от 

стволова дървесина или пънове. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се насърчава само биоенергията от отпадъци и остатъци. 

 

 


