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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също 
така се стреми към амбициозна 
програма за декарбонизация в 
изграждането на солиден енергиен 
съюз, по-специално като определя 
цели за 2030 г. за енергийна 
ефективност и използване на енергия 
от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета29, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и 
чрез засилване на съответните 
законодателни мерки, включително в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета32.

(9) В настоящите политики на ЕС 
в областта на климата и 
енергетиката целта за намаляване на 
емисиите на CO2 се бърка с целта за 
насърчаване на възобновяемите 
източници на енергия. Когато предлага 
законодателство в областта на 
енергийната политика или 
политиката в областта на климата, 
Комисията вече не следва непременно 
да насърчава възобновяемите 
източници на енергия, например 
използването на (остатъчна) 
дървесина, за сметка на ядрената 
енергия с нулеви въглеродни емисии. 
Напротив, държавите членки следва 
да могат свободно да избират своя 
енергиен микс в зависимост от 
собствените си енергийни ресурси и 
нужди, които се различават в 
отделните държави поради 
географското им положение. 
Поставените от Комисията цели за 
енергията от възобновяеми 
източници са в противоречие с този 
принцип на субсидиарност и с факта, 
че енергийните нужди на държавите 
са различни.

__________________
29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.
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30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за 
изменение на директиви 2009/125/ЕО 
и 2010/30/ЕС и за отмяна на 
директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО 
(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).
32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на 
сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стp. 
13).
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Клауза за авариен изход

В изключителни случаи всяка 
държава членка може да се отклони 
от целите, посочени в членове 1, 2 и 3. 
Държавите членки могат да решат 
да направят това в случай на 
извънредни кризи, свързани с 
икономиката или благосъстоянието 
на техните граждани, напредъка на 
научните познания или когато други 
трети държави не са намалили 
своите въглеродни емисии. 
Съответната държава членка 
уведомява за това отклонение две 
години по-рано всички останали 
държави членки, председателя на 
Европейския съвет и председателя на 
Комисията.
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