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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящото предложение акцентира основно върху въпроси, свързани с притеснения 

на гражданите, изразени чрез техните петиции, по отношение на енергията от 

възобновяеми източници.  

Използваният в настоящото предложение подход подкрепя идеята за обща рамка за 

енергията от възобновяеми източници, устроена по такъв начин, че да бъдат постигнати 

целите за периода до 2030 г. с оглед на надеждното постигане на дългосрочните цели за 

периода до 2050 г., а именно към 2050 г. 100% от енергията да се произвежда от 

възобновяеми източници. 

Определената от Комисията предлагана цел от 27% за 2030 г. за енергията от 

възобновяеми източници е под възможностите на ЕС. Според прогнозите до 2030 г. е 

възможно делът на енергията от възобновяеми източници да достигне 45% от общото 

крайно потребление на енергия в ЕС. Като се има предвид, че ЕС трябва да постигне 

сегашната цел към 2020 г. 20% от потреблението на енергия да се покрива от енергия 

от възобновяеми източници, като разчита на националните правно обвързващи цели за 

периода до 2020 г., определената цел от 35% за периода до 2030 г., както се посочва в 

настоящото предложение, би представлявала значително увеличение при всички 

случаи. Това усилие е необходимо, за да се премине успешно към дългосрочните цели 

за периода до 2050 г. 

 

Освен това в настоящото предложение се посочва, че политиките в областта на 

енергията от възобновяеми източници следва да допълват и ефективно да укрепват 

общите действия на ЕС за справяне с енергийната бедност и с уязвимостта на 

потребителите, тъй като енергийната бедност засяга приблизително 11% от 

населението на ЕС. Тези данни станаха известни от различни проучвания, в които ясно 

се посочва, че мащабът на проблема се дължи на нарастващите цени на енергията, на 

ниските доходи и на ниската енергийна ефективност на жилищата. 

 

Настоящото предложение има за цел да възстанови националните обвързващи цели. 

Предвиждането на обвързващи цели за енергията от възобновяеми източници на 

равнището на държавите членки до 2030 г. е в съответствие с вече изразените виждания 

на Европейския парламент, публикувани неотдавна в негови резолюции. 

Предвиждането на национални обвързващи цели за възобновяемите източници би 

допринесло значително също и за по-голямата стабилност на рамката за политиките и 

за намаляването на рисковете, свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници. Освен това оценката на Комисията по Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT) относно Директива 2009/28/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2016 г. установи, че националните 

обвързващи цели са най-важният фактор за политиките относно енергията от 

възобновяеми източници и инвестициите в много държави членки. 

 

Включеното в настоящото предложение определение за енергията от възобновяеми 

източници като общо европейско благо има за цел да ориентира всички регулаторни 

решения към реализирането на първо място на демократичните и социалните цели, а не 

на печалба. Също така включените в настоящото предложение разпоредби за 

финансово подпомагане, насочени основно към потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми източници, общностите за енергия от възобновяеми 
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източници и изложените на риск от бедност домакинства с ниски доходи, имат за цел 

да гарантират, че енергийният преход ще доведе до демократична и по-

децентрализирана енергийна система в полза на обществото като цяло, да повишат 

активното участие на гражданите, домакинствата и местните общности и да защитят 

най-уязвимите граждани. 

 

Много от заинтересованите страни отправиха критики към изключително тесните 

граници в резултат от правилата за държавната помощ. Следователно в настоящото 

предложение се отправя искане за освобождаване във възможно най-голяма степен от 

правилата за държавната помощ на подпомагането за електроенергия от възобновяеми 

източници с цел да се поощри развитието и навлизането на възобновяемите източници 

в целия ЕС, по-конкретно на проектите, които се осъществяват от потребителите на 

собствена електроенергия от възобновяеми източници и от общностите за енергия от 

възобновяеми източници. 

 

Промените с обратна сила в схемите за подпомагане на възобновяемите източници 

значително увеличават съществуващите рискове за разработването на проекти в 

сектора на енергията от възобновяеми източници и никога не са препоръчителни от 

политическа и икономическа гледна точка. Проучванията също така показват, че 

поддържането на стабилна и прозрачна рамка е от съществено значение за успешното и 

ефикасно разработване на проекти за енергия от възобновяеми източници. Ето защо 

настоящото предложение има за цел да избегне всякакви промени с обратна сила, като 

се гарантират стабилни системи за подпомагане. Разпоредбите имат за цел да пояснят, 

че преразглеждането на всяко подпомагане, което се предоставя за проекти за енергия 

от възобновяеми източници, е предмет на прозрачен и приобщаващ процес на 

консултации с обществеността и е насочено единствено към подобряване на правното 

основание с оглед на постигането на обвързващите цели по отношение на енергиите от 

възобновяеми източници на равнището на ЕС и на национално равнище. 

 

Тъй като енергията от възобновяеми източници трябва да се третира приоритетно, в 

настоящото предложение са формулирани разпоредби относно приоритетността при 

диспечерското управление и достъпа въз основа на действащата правна рамка. В 

оценката на Комисията по REFIT от 30 ноември 2016 г. относно Директива 2009/28/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета се отбелязва също така, че прилагането на 

разпоредбите за приоритетност при диспечерското управление и достъпа до 

електроенергия от възобновяеми източници подпомага ефективно диспечерското 

управление на възобновяеми електроенергийни източници, като се подпомагат 

икономическите параметри на проектите в областта на възобновяемите източници и се 

допринася за напредъка по отношение на националните цели.  

 

Националните субсидии за изкопаеми горива продължават да съществуват. Този аспект 

несъмнено противоречи на действията на ЕС за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници с оглед на постигането на неговите цели в периода 

до 2030 и 2050 г. Следователно в настоящото предложение се призовава за 

премахването на всички схеми и мерки за подпомагане, които пряко или непряко 

насърчават използването на замърсяващи източници. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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Комисията по петиции приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика да вземе предвид следните изменения: 

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. 

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 устойчиво развитие на 

регионално и местно равнище, 

включително в селски и изолирани 

зони с ниски доходи или в райони с 

малка гъстота на населението. 

Обосновка 

Сред ползите от проектите за енергия от възобновяеми източници са намалените 

разходи за изкопаеми горива и създаването на „зелени“ работни места, които 

основно допринасят за местното устойчиво развитие. Изразените чрез петициите 

притеснения на гражданите относно енергията от възобновяеми източници често са 

свързани с местно измерение. 

 

Изменение  2 
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Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) По-специално увеличаващите се 

технологични подобрения, стимулите за 

използване и разрастване на 

обществения транспорт, използването 

на енергоефективни технологии 

и насърчаването на използването на 

енергия от възобновяеми източници в 

секторите на електроенергетиката, 

отоплението и охлаждането, както и 

в транспортния сектор са много 

ефективни инструменти , наред с 

мерките за енергийна ефективност , за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в Съюза и на зависимостта на 

Съюза от внос на природен газ и нефт . 

(3) По-специално увеличаващите се 

технологични подобрения, стимулите за 

използване и разрастване на 

обществения транспорт, използването 

на енергоефективни технологии 

и насърчаването на използването на 

енергия от възобновяеми източници в 

секторите на електроенергетиката, 

отоплението и охлаждането, както и 

в транспортния сектор са много 

ефективни инструменти, наред с 

мерките за енергийна ефективност, за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в Съюза и на зависимостта на 

Съюза от вноса на въглища, природен 

газ и нефт. 

Обосновка 

Зависимостта от вноса на въглища е тревожен факт и трябва да бъде включен в 

съображението. 

 

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 

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 

(6) Европейският парламент, в 

своята резолюция от 5 февруари 

2014 г. относно „Рамка за политиките в 

областта на климата и енергетиката за 

периода до 2030 г.“1, препоръча 

обвързваща цел за Съюза за 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. 
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индивидуалната ситуация и потенциал 

във всяка държава членка. 
Европейският парламент, в своята 

резолюция от 23 юни 2016 г. относно 

„Доклад за напредъка в областта на 

енергията от възобновяеми 

източници“, настоятелно призовава 

Комисията да гарантира пълно 

прилагане на Директивата за 

енергията от възобновяеми 

източници до 2020 г. и да предложи 

амбициозна законодателна рамка за 

периода след 2020 г., като подчертава 

необходимостта от стабилна 

дългосрочна регулаторна рамка, 

включваща европейски и национални 

цели за възобновяемите енергийни 

източници, които да са съвместими с 

най-ефективния път за постигане на 

дългосрочните цели на Съюза в 

областта на климата (за 2050 г.); 

 _________________ 

 1a Приети текстове, P7_TA(2014)0094. 

 1б Приети текстове, P8_TA(2016)0292. 

Обосновка 

Необходимо е по-добро подчертаване на позицията на Европейския парламент 

относно енергията от възобновяеми източници и политиките в областта на 

енергетиката съгласно посоченото в неговите резолюции. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 6a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Тъй като енергийната бедност 

засяга приблизително 11% от 

населението на Съюза, политиките в 

областта на производството на 

енергия от възобновяеми източници 

играе решаваща роля и следва да 

бъдат разработвани по такъв начин, 

че да бъдат насочени към 

домакинствата с ниски доходи, като 

по този начин се засилват ефективно 

общите действия на Съюза за 
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справяне с енергийната бедност и 

уязвимостта на потребителите. 

Обосновка 

Тези данни станаха известни от публикувано от Европейската комисия проучване 

относно състоянието на енергийната бедност в цяла Европа и начините за справяне с 

нея и от по-ново проучване, публикувано през март 2017 г. от Европейската мрежа за 

борба с бедността (EAPN) и от Европейска федерация на съюзите на обществените 

услуги (EPSU). И в двете проучвания ясно се посочва, че мащабът на проблема е 

вследствие на нарастващите цени на енергията, на ниските доходи и на ниската 

енергийна ефективност на жилищата. Съответно поради огромното въздействие на 

този проблем върху европейските граждани категорично считам, че добавянето на 

това съображение е необходимо. 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) Енергията от възобновяеми 

източници следва да бъде установена 

като Общо европейско благо, което е 

в услуга на гражданите, организирани 

като лица, домакинства, кооперации 

или общности. Поради това следва да 

бъдат предприемани инициативи, 

които да осигуряват тяхното по-

активно участие чрез повишаване на 

тяхната осведоменост, като ги 

насърчават да избират форми на 

енергия от възобновяеми източници и 

ги поставят в центъра на вземането 

на решения, особено на местно и 

регионално равнище. Съюзът и 

държавите членки следва да 

гарантират наличието на ценово 

достъпни технологии за възобновяема 

енергия, като предоставят на 

потребителите гаранции по 

отношение на наличния източник на 

енергия и рационализират 

административните процедури с цел 

популяризиране на енергията от 

възобновяеми източници. Съюзът и 

държавите членки следва да въведат 

специфични мерки относно енергията 
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от възобновяеми източници, които са 

насочени към постигането, по 

надежден и последователен начин, на 

най-високо равнище на социална 

справедливост. 

Обосновка 

Определението за енергията от възобновяеми източници като общо европейско благо 

има за цел да ориентира всички регулаторни решения към реализирането на първо 

място на демократичните и социалните цели, а не на печалба. 

 

 

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-процентен 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 (ЕС) 

…/… [относно управлението на 

Енергийния съюз]. 

Обосновка 

Според петиция № 0829/2013, например, вятърните електроцентрали са по-

ефективни от тези на въглища, като вносителят представя своите изчисления на 

разходите в сравнение с производството на електроенергия. С оглед на това целите 

на Съюза относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на 

енергия в Съюза следва да възлиза на поне 35%, за да се намали крайната цена на 

енергията. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 8 
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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 

широкообхватна обвързваща цел на 

Съюза за 2030 г. по отношение на 

енергията от възобновяеми източници, 

която следва да бъде постигната 

поотделно и като цяло от 

държавите членки посредством 

националните обвързващи цели, 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, придружена от 

национални обвързващи цели на 

национално равнище, би помогнало на 
държавите членки да определят по-

добре начина, по който 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. 

Обосновка 

Предвиждането на национални обвързващи цели за енергията от възобновяеми 

източници до 2030 г. е в съответствие с вижданията на Европейския парламент, 

изразени в публикуваните неотдавна негови резолюции. Предвиждането на национални 

обвързващи цели за възобновяемите източници би допринесло значително също и за 

по-голямата стабилност на рамката за политиките и за намаляването на рисковете, 

свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Оценката на Комисията 

по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) 

относно Директива № 2009/28/ЕО установи, че националните обвързващи цели са най-

важният фактор за политиките относно енергията от възобновяеми източници и 

инвестициите в много държави членки. 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 10 



 

AD\1135872BG.docx 11/52 PE597.694v04-00 

 BG 

 

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 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. 

(10) В случай че делът на енергията 

от възобновяеми източници в Съюза не 

съответства на зададената крива за 

неговото нарастване в Съюза, водеща до 

постигането на целта за поне 35-

процентен дял на енергията от 

възобновяеми източници, държавите 

членки следва да предприемат 

допълнителни мерки. Както е посочено 

в Регламент (ЕС) …/… [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 (ЕС) …/… 

[относно управлението на Енергийния 

съюз], във връзка с които им е дадена 

достатъчна гъвкавост за избор. 

Обосновка 

Според петиция № 0829/2013, например, вятърните електроцентрали са по-

ефективни от тези на въглища, като вносителят представя своите изчисления на 

разходите в сравнение с производството на електроенергия. С оглед на това целите 

на Съюза относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на 

енергия в Съюза следва да възлиза на поне 35%, за да се намали крайната цена на 

енергията. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 11 
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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 

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 във всички държави членки, 

включително и чрез използване на 

схеми за подпомагане, включващи 

финансови инструменти, и промяна на 

правилата за държавната помощ, 

като се акцентира по-специално 

върху подпомагането на 

потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и на общностите за 

енергия от възобновяеми източници, с 

цел да се гарантира, че енергийният 

преход ще доведе до демократична и 

по-децентрализирана енергийна 

система, която ще бъде от полза за 

обществото като цяло, като се 

повиши активното участие на 

гражданите, домакинствата и 

местните общности и се осигури 

ефективна защита за най-уязвимите, 

изложени на риск от енергийна 

бедност. 

Обосновка 

Финансовото подпомагане следва да акцентира основно върху потребителите на 

собствена електроенергия от възобновяеми източници, общностите за енергия от 

възобновяеми източници, и домакинствата с ниски доходи, изложени на риск от 

енергийна бедност, с цел да бъдат постигнати демократичните, социалните и 

екологичните цели. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Схемите за подпомагане на (15) Схемите за подпомагане на 
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генерирането на електроенергия от 

възобновяеми източници са се доказали 

като ефективно средство за поощряване 

на реализациите в областта на 

електроенергията от възобновяеми 

източници. Ако и когато държавите 

членки решават да прилагат схеми за 

подпомагане, това подпомагане следва 

да бъде предоставяно под форма, която 

възможно най-малко да изкривява 

функционирането на 

електроенергийните пазари. За тази 

цел нарастващ брой държави членки 

предоставят подпомагането под форма, 

при която то се добавя към пазарни 

приходи. 

генерирането на електроенергия от 

възобновяеми източници са се доказали 

като ефективно средство за поощряване 

на реализациите в областта на 

електроенергията от възобновяеми 

източници. Ако и когато държавите 

членки решават да прилагат схеми за 

подпомагане, това подпомагане следва 

да бъде предоставяно под форма, която 

е насочена преди всичко към 

подпомагане на домакинствата с 

ниски доходи, потребителите на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и на 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници. За тази цел 

нарастващ брой държави членки 

предоставят подпомагането под форма, 

при която то се добавя към пазарни 

приходи. 

Обосновка 

Схемите за подпомагане за електроенергията, произвеждана от възобновяеми 

източници, следва да бъдат изготвени по такъв начин, че да бъдат постигнати на 

първо място демократичните, социалните и екологичните цели, и настоящото 

изменение е неразривно свързано с вътрешната логика на цялото предложение. 

 

Изменение  11 

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 

(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 и 

съответните си национални цели 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, 
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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, 

като в същото време осигуряват 

спазване на разпоредбите на Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, включително на членове 30, 34 и 

110. 

при което целта на равнището на 

Съюза следва да бъде постигната 

поотделно и колективно от 

държавите членки, които следва да 

носят основната отговорност за 

постигането на националните 

обвързващи цели за производството на 

енергия от възобновяеми източници 

до 2030 г. 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, 

като в същото време осигуряват 

спазване на разпоредбите на Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, включително на членове 30, 34 и 

110. Въпреки това държавите членки 

следва да отдават приоритетно 

значение на разгръщането на пълния 

потенциал на енергията от 

възобновяеми източници на местно 

равнище пред отварянето на схемите 

за подпомагане за трансгранично 

участие. 

Обосновка 

Както е видно от различни проучвания, следва да се даде приоритет на местните 

проекти, тъй като те създават повече добавена стойност, отколкото 

международните проекти. Местните проекти насърчават също така активното 

ангажиране и участие на гражданите при реализациите в областта на енергията от 

възобновяеми източници. 

Изменение  12 

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 

(18) Политиките за насърчаване на 

използването на енергия от 

възобновяеми източници следва да са 

стабилни и да се избягват всякакви 

чести промени и промени с обратна 
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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. 

сила 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, да поддържат стабилна и 

прозрачна рамка на политиките и да 

осигуряват тяхната финансова 

устойчивост, което е от съществено 

значение за успешното и ефикасно 

разработване и навлизане на 

вариантите за енергията от 

възобновяеми източници в целия 

Съюз. Държавите членки също така 

следва да премахнат всички мерки, 

които пряко или непряко насърчават 

използването на замърсяващи 

източници.  

Обосновка 

Проучванията показват, че поддържането на стабилна и прозрачна рамка е от 

съществено значение за успешното разработване на проекти за енергия от 

възобновяеми източници. Стабилността на горепосочената рамка е от решаващо 

значение за избягването на избора на обществени политики, които насърчават 

непрекъснатото използване на традиционни източници, като например изкопаемите 

горива и ядрената енергия, за които е известно, че оказват изключително 

отрицателно въздействие върху околната среда. Националните субсидии за изкопаеми 

горива продължават да съществуват. Този аспект противоречи на действията на ЕС 

за насърчаване на енергията от възобновяеми източници с оглед на постигането на 

неговите цели в периода до 2030 и 2050 г. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 19 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Задълженията на държавите 

членки за съставяне на планове за 

действие и доклади за напредъка в 

областта на енергията от възобновяеми 

източници, както и задължението на 

Комисията да докладва за напредъка на 

държавите членки, са от съществено 

значение за увеличаване на 

прозрачността, осигуряване на яснота за 

инвеститорите и потребителите и 

създаване на възможност за ефективен 

мониторинг. С Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз] тези 

задължения се интегрират в системата 

за управление на Енергийния съюз, в 

чиито рамки се рационализират 

задълженията за планиране, докладване 

и мониторинг в областта на 

енергетиката и климата. Платформата за 

прозрачност в областта на енергията от 

възобновяеми източници също се 

интегрира в по-широкообхватната 

електронна платформа, която се създава 

съгласно Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз]. 

(19) Задълженията на държавите 

членки за съставяне на планове за 

действие и доклади за напредъка в 

областта на енергията от възобновяеми 

източници, както и задължението на 

Комисията да докладва за напредъка на 

държавите членки, са от съществено 

значение за увеличаване на 

прозрачността, осигуряване на яснота за 

потребителите и инвеститорите и 

създаване на възможност за ефективен 

мониторинг. С Регламент (ЕС) …/… 

[относно управлението на Енергийния 

съюз] тези задължения се интегрират в 

системата за управление на Енергийния 

съюз, в чиито рамки се рационализират 

задълженията за планиране, докладване 

и мониторинг в областта на 

енергетиката и климата. Платформата за 

прозрачност в областта на енергията от 

възобновяеми източници също се 

интегрира в по-широкообхватната 

електронна платформа, която се създава 

съгласно Регламент (ЕС) …/… [относно 

управлението на Енергийния съюз]. 

Обосновка 

Получените петиции се съсредоточени главно върху потребителите и след това върху 

инвеститорите, поради което е удачно да се промени подреждането на 

приоритетите. 

 

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 

(26) С оглед на създаване на 

възможности за намаляване на 

разходите за постигане на 

обвързващите цели на Съюза и на 

националните обвързващи цели, 

предвидени в настоящата директива, и 
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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. 

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. 

Обосновка 

Предвиждането на национални обвързващи цели за енергията от възобновяеми 

източници до 2030 г. е в съответствие с вижданията на Европейския парламент, вече 

изразени в публикуваните неотдавна негови резолюции. Предвиждането на национални 

обвързващи цели за възобновяемите източници би допринесло значително също и за 

по-голямата стабилност на рамката за политиките и за намаляването на рисковете, 

свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Нестабилността на 

рамката за политиката в областта на енергията от възобновяеми източници и 

последващият риск при разработване на проекти за енергия от възобновяеми 

източници са ясно изразени от европейските граждани посредством петиции. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Следва да е възможно вносна 

електроенергия, произведена от 

възобновяеми източници на енергия 

извън Съюза, да се отчитат 

(28) Следва да е възможно вносна 

електроенергия, произведена от 

възобновяеми източници на енергия 

извън Съюза, да се отчита за целите 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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

Обосновка 

Предвиждането на национални обвързващи цели за енергията от възобновяеми 

източници до 2030 г. е в съответствие с вижданията на Европейския парламент, вече 

изразени в публикуваните неотдавна негови резолюции. Предвиждането на национални 

обвързващи цели за възобновяемите източници би допринесло значително също и за 

по-голямата стабилност на рамката за политиките и за намаляването на рисковете, 

свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Нестабилността на 

рамката за политиката в областта на енергията от възобновяеми източници и 

последващият риск при разработване на проекти за енергия от възобновяеми 

източници са ясно изразени от европейските граждани посредством петиции. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Следва да се осигури 

съгласуваност между целите на 

(31) Следва да се осигури 

съгласуваност между целите на 
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настоящата директива и 

законодателството на Съюза в областта 

на околната среда. По-специално при 

процедурите по оценка, планиране и 

лицензиране на инсталации за енергия 

от възобновяеми източници държавите 

членки следва да отчитат цялото 

законодателство на Съюза в областта на 

околната среда и приноса на 

възобновяемите източници на енергия 

за изпълнението на целите в областта на 

околната среда и изменението на 

климата, особено в сравнение с 

инсталациите за енергия от 

невъзобновяеми източници. 

настоящата директива и 

законодателството на Съюза в областта 

на околната среда. По-специално при 

процедурите по оценка, планиране и 

лицензиране на инсталации за енергия 

от възобновяеми източници държавите 

членки следва да осигуряват 

правилното прилагане на цялото 

законодателство на Съюза в областта на 

околната среда с оглед на подсилване 

на приноса на възобновяемите 

източници на енергия за изпълнението 

на целите в областта на околната среда 

и изменението на климата, особено в 

сравнение с инсталациите за енергия от 

невъзобновяеми източници. 

Държавите членки също така следва 

да гарантират, че инсталациите за 

енергия от възобновяеми източници 

са реализирани и се експлоатират по 

начин, който е в пълно съответствие 

със защитата на основните права, 

заложена в Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

Обосновка 

Предвид ситуациите, за които гражданите сигнализират чрез петициите, 

постоянната комисия по петиции не може да приеме, че държавите членки само ще 

„отчитат“ законодателството на ЕС в областта на околната среда. От 

изключително значение е да се подчертае, че е необходимо държавите членки да 

осигурят пълното спазване на законодателството на ЕС в областта на околната 

среда при даването на разрешение, изграждането и експлоатацията на инсталации за 

енергия от възобновяеми източници. Необходимо е държавите членки да гарантират, 

че не са уронени правата на гражданите на ЕС. Този аспект е виден и от петициите, 

получени от Европейския парламент. 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Продължителните 

административни процедури 

представляват значително 

административно препятствие и са 

скъпи. Опростяването на процесите на 

(37) Продължителните 

административни процедури 

представляват значително 

административно препятствие и са 

скъпи. Опростяването на процесите на 
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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. 

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. Определянето на по-кратки 

срокове за даване на разрешения за 

проектите и подобряването на 

процедурата по уведомяване биха 

подобрили прозрачността за 

кандидатите за разрешение. 

Обосновка 

Проблемите с липсата на прозрачност и дългите срокове на чакане за кандидатите 

за разрешение бяха ясно изразени чрез получените петиции. 

 

Изменение  18 

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 

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 

(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 

даде възможност примерно на 

живеещите в апартаменти граждани да 

ползват правата за такова потребление в 

същата степен, както домакинствата в 

еднофамилни жилища. 
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еднофамилни жилища. 

Обосновка 

Що се отнася до колективното потребление на собствена електроенергия, считам, че 

е по-добре да се приеме разпоредба с общо приложно поле, като се премахнат всички 

видове изключения, какъвто е случаят с израза „в някои случаи“. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 54 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(54) Местното гражданско участие в 

проекти за енергия от възобновяеми 

източници чрез общности за енергия от 

възобновяеми източници породи 

значителна добавена стойност, 

изразяваща се в положително местно 

възприемане на енергията от 

възобновяеми източници и достъп до 

допълнителен частен капитал. Такова 

местно ангажиране ще има решаващо 

значение за увеличаване в бъдеще на 

мощностите за енергия от възобновяеми 

източници. 

(54) Местното гражданско участие в 

проекти за енергия от възобновяеми 

източници чрез общности за енергия от 

възобновяеми източници породи 

значителна добавена стойност, 

изразяваща се в положително местно 

възприемане на енергията от 

възобновяеми източници и достъп до 

допълнителен частен капитал. Такова 

местно ангажиране трябва да започне 

веднага, тъй като ще има решаващо 

значение за увеличаване в бъдеще на 

мощностите за енергия от възобновяеми 

източници. 

Обосновка 

Неучастието на местно равнище представлява един от основните предмети на 

оплакване от страна на европейските граждани в петициите, изпратени до 

комисията по петиции през последните години. Освен това стимулирането и 

стартирането на процеси чрез подхода „отдолу-нагоре“ е незаменима стъпка в 

ефективното насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници. 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 66 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (66a) Приоритетният достъп и 

гарантираният достъп до 

електроенергия от възобновяеми 



 

PE597.694v04-00 22/52 AD\1135872BG.docx 

BG 

източници са важни за 

интегрирането на възобновяемите 

източници на енергия във вътрешния 

пазар на електроенергия. 

Изискванията, свързани с 

поддържането на надеждността и 

безопасността на мрежата и 

разпределението, може да се 

различават в зависимост от 

характеристиките на националната 

мрежа и нейната безопасна 

експлоатация. Приоритетният 

достъп до мрежата гарантира на 

свързаните производители на 

електроенергия от възобновяеми 

източници, че ще могат да продават 

и пренасят електроенергията от 

възобновяеми източници в 

съответствие с правилата за взаимно 

свързване по всяко време, когато 

източникът стане наличен. 

Независимо от това, за целите на 

настоящата директива е необходимо 

устойчиво нарастване на преноса и 

разпределението на 

електроенергията, произведена от 

възобновяеми източници, без да се 

засяга надеждността или 

сигурността на мрежовата система. 

За тази цел държавите членки следва 

да вземат подходящи мерки, за да 

осигурят по-голямо навлизане на 

електроенергията от възобновяеми 

източници, включително като 

отчитат особеностите на 

променливите ресурси и ресурсите, 

които все още не могат да се 

съхраняват. В рамките на 

изискваното от целите, установени в 

настоящата директива, свързването 

на нови инсталации за енергия от 

възобновяеми източници следва да се 

разрешава възможно най-бързо. С 

оглед на ускоряването на процедурите 

за взаимно свързване на мрежите 

държавите членки следва да могат да 

предоставят приоритетно свързване 

или запазен капацитет за свързване за 

новите инсталации, които 
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произвеждат електроенергия от 

възобновяеми източници. 

Обосновка 

Енергията от възобновяеми източници трябва да се третира приоритетно. В 

оценката на Комисията по REFIT относно Директива 2009/28/ЕО се отбелязва, че 

прилагането на разпоредбите за приоритетност при диспечерското управление и 

достъпа до електроенергия от възобновяеми източници подпомага ефективно 

диспечерското управление на възобновяеми електроенергийни източници, като се 

подпомагат икономическите параметри на проектите в областта на възобновяемите 

източници и се допринася за напредъка по отношение на националните цели. 

 

Изменение  21 

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 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. 

Обосновка 

Според петиция № 0829/2013, например, вятърните електроцентрали са по-

ефективни от тези на въглища, като вносителят представя своите изчисления на 

разходите в сравнение с производството на електроенергия. С оглед на това целите 

на Съюза относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на 

енергия в Съюза следва да възлиза на поне 35%, за да се намали крайната цена на 

енергията. 
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Изменение  22 

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 

задава минимална обвързваща цел на 

Съюза, както и национални 

обвързващи цели за държавите членки 
за общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тя също така установява 

правила относно финансовото 

подпомагане за електроенергията, 

произведена от възобновяеми 

източници, общностите за енергия от 

възобновяеми източници, мерките 

срещу енергийната бедност, 

създаването на качествени работни 

места в отрасъла, 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, информацията и обучението 

и достъпа до електропреносната 

мрежа за енергия от възобновяеми 

ресурси. 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. 

Обосновка 

Предвиждането на национални обвързващи цели за енергията от възобновяеми 
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източници до 2030 г. е в съответствие с вижданията на Европейския парламент, 

изразени в публикуваните неотдавна негови резолюции. Предвиждането на национални 

обвързващи цели за възобновяемите източници би допринесло значително също и за 

по-голямата стабилност на рамката за политиките и за намаляването на рисковете, 

свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Оценката на Комисията 

по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) 

относно Директива № 2009/28/ЕО установи, че националните обвързващи цели са най-

важният фактор за политиките относно енергията от възобновяеми източници и 

инвестициите в много държави членки. 

 

Изменение  23 

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. Държавите членки колективно 

осигуряват постигането през 2030 г. на 

поне 35-процентен дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия в Съюза. 

Обосновка 

Според петиция № 0829/2013, например, вятърните електроцентрали са по-

ефективни от тези на въглища, като вносителят представя своите изчисления на 

разходите в сравнение с производството на електроенергия. С оглед на това целите 

на Съюза относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на 

енергия в Съюза следва да възлиза на поне 35%, за да се намали крайната цена на 

енергията. 

 

Изменение  24 

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 

2. Държавите членки постигат 

тази обща цел за 2030 г., определена на 

равнището на Съюза, като постигат 

националните обвързващи цели за 

енергията от възобновяеми 

източници. Държавите членки 
нотифицират до Комисията мерките, 

отразяващи техните национални 
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управлението на Енергийния съюз]. обвързващи цели за енергията от 

възобновяеми източници, в рамките на 

своите интегрирани национални 

планове в областта на енергетиката и 

климата в съответствие с членове 3 – 5 и 

членове 9 – 11 от Регламент (ЕС) ... / ... 

[относно управлението на Енергийния 

съюз]. За да постигнат целите по 

параграфи 1 и 2 от настоящия член, 

държавите членки може, inter alia, да 

прилагат следните мерки: 

 а) схеми за подпомагане; 

 б) мерки за сътрудничество 

между държавите членки и с трети 

държави за постигането на техните 

общи национални цели в 

съответствие с член 5 и членове 11 – 

13. 

Обосновка 

Предвиждането на национални обвързващи цели за енергията от възобновяеми 

източници до 2030 г. е в съответствие с вижданията на Европейския парламент, 

изразени в публикуваните неотдавна негови резолюции. Предвиждането на национални 

обвързващи цели за възобновяемите източници би допринесло значително също и за 

по-голямата стабилност на рамката за политиките и за намаляването на рисковете, 

свързани с инвестиции в енергия от възобновяеми източници. Оценката на Комисията 

по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) 

относно Директива № 2009/28/ЕО установи, че националните обвързващи цели са най-

важният фактор за политиките относно енергията от възобновяеми източници и 

инвестициите в много държави членки. 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията ще подкрепя 

високоамбициозните начинания на 

държавите членки чрез благоприятна за 

осъществимостта рамка, включваща 

засилено използване на фондове на 

Съюза, по-специално на финансови 

инструменти, особено с оглед 

намаляване на цената на капитала за 

проекти за енергия от възобновяеми 

4. Комисията ще подкрепя 

високоамбициозните начинания на 

държавите членки чрез благоприятна за 

осъществимостта рамка, включваща 

засилено използване на фондове на 

Съюза, по-специално на финансови 

инструменти, особено с оглед на 

намаляването на цената на капитала за 

проекти за енергия от възобновяеми 
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източници. източници, и ще улеснява 

постигането на обвързващите цели 

на Съюза и на националните цели за 

2030 г., като Комисията ще приеме в 

срок до... [една година след датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива] законодателно 

предложение за създаване на финансов 

инструмент, насочен към намаляване 

на свързаните с висок риск 

капиталови разходи за проектите на 

Съюза за производство на енергия от 

възобновяеми източници. 

 

Изменение  26 

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 

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. 

1. За постигане или надвишаване 

на целта на Съюза, посочена в член 3, 

параграф 1, държавите членки прилагат 

схеми за подпомагане. Схемите за 

подпомагане за електроенергия от 

възобновяеми източници трябва да 

бъдат устроени по такъв начин, че да се 

оказва помощ на домакинствата с 

ниски доходи, засегнати от енергийна 

бедност, потребителите на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и 

общностите за енергия от 

възобновяеми източници и да се 

гарантира, че производителите вземат 

предвид предлагането и търсенето на 

електроенергия, както и възможните 

ограничения на електроенергийната 

мрежа. Държавите членки избягват 

всякакви промени с обратна сила в 

схемите за подпомагане на енергията 

от възобновяеми източници, за да 

бъдат гарантирани правната 

сигурност за потребителите и 

инвеститорите и поддържането на 

стабилна и прозрачна рамка на 

политиките за разработването на 
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проекти за енергия от възобновяеми 

източници. Държавите членки също 

така следва да премахнат схемите и 

мерките за подпомагане, които пряко 

или непряко насърчават използването 

на замърсяващи източници. 

Обосновка 

Промените с обратна сила в схемите за подпомагане на възобновяемите източници 

значително увеличават съществуващите рискове за разработването на проекти за 

енергия от възобновяеми източници. Свързаните с това допълнителни проблеми са 

обяснени в проучването за комисията по петиции относно политиката в областта на 

слънчевата енергия от гледна точка на получените петиции. В становището си от 

26 април 2017 г. относно преработването на настоящата директива ЕИСК 

подчертава, че все още продължават да съществуват национални субсидии за 

изкопаеми горива. Този аспект противоречи на действията на ЕС за насърчаване на 

енергията от възобновяеми източници с оглед на постигането на неговите 

дългосрочни цели в периода до 2030 и 2050 г. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Подпомагането за 

електроенергия от възобновяеми 

източници, по-конкретно за проекти, 

които се изпълняват от потребители 

на собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и общности 

за енергия от възобновяеми 

източници, се освобождава във 

възможно най-голяма степен от 

правилата за държавната помощ с 

цел насърчаване на развитието и 

навлизането на възобновяемите 

източници в целия ЕС. 

Обосновка 

Много заинтересовани страни подчертават, че правилата за държавната помощ 

определят изключително тесни граници и следователно трябва да бъдат изменени с 

цел ефективно насърчаване на развитието на възобновяемите източници в целия ЕС. 

Конкретният акцент върху проектите, които се изпълняват от потребители на 

собствена електроенергия от възобновяеми източници и общности за енергия от 
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възобновяеми източници, е неразривно свързан с цялата логика на настоящото 

предложение. 

 

Изменение  28 

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 да се оказва помощ на 

домакинствата с ниски доходи, 

засегнати от енергийна бедност, 

потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и общностите за енергия 

от възобновяеми източници и 

електроенергията от възобновяеми 

източници да се интегрира в 

електроенергийния пазар, като се 

гарантира жизнеспособността на 

инвестиционните проекти в 

областта на производството на 

енергия от възобновяеми източници, 

както и инвестициите във все по-

ефикасни и устойчиви технологии. 

Обосновка 

Схемите за подпомагане следва да бъдат съсредоточени основно върху 

потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници, 

общностите за енергия от възобновяеми източници и домакинствата с ниски доходи, 

изложени на риск от енергийна бедност, особено предвид положителните външни 

социални и екологични фактори, породени от децентрализираното производство на 

енергия от възобновяеми източници. Според прогнозите 112 милиона „произвеждащи 

потребители“ могат да задоволят 19% от търсенето на електроенергия на Европа 

до 2030 г., а половината от всички граждани на ЕС могат да покрият 45% от 

търсенето на електроенергия на Европа до 2050 г. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 
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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 

по открит, прозрачен и 

разходоефективен начин. 

Обосновка 

Подпомагането следва да бъде обвързано на първо място с изпълнението на целите на 

член 1 и член 3, параграф 1 от директивата, като бъдат премахнатите към логиката 

на конкурентоспособността в сравнение с електроенергията от невъзобновяеми 

източници. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки трябва да 

отворят подпомагането в областта на 

електроенергията от възобновяеми 

източници и за производители, 

намиращи се в други държави членки, в 

съответствие с посочените в 

настоящия член условия. 

1. Държавите членки могат да 

решават да отворят подпомагането в 

областта на електроенергията от 

възобновяеми източници и за 

производители, намиращи се в други 

държави членки, когато това е 

необходимо за постигането на 

целите, поставени за политиките за 

възобновяема енергия и борбата срещу 

изменението на климата. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 
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 

2. Държавите членки гарантират, че 

подпомагането за поне 5% от 

новоподпомаганите през всяка година 

мощности в годините от периода 2021 –

 2025 г. и за поне 10% от 

новоподпомаганите през всяка година 
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мощности в годините от периода 

2026 — 2030 г. е отворено за 

инсталации, разположени в други 

държави членки. 

мощности в годините от периода 2026 – 

2030 г. е отворено за инсталации, 

разположени в други държави членки. 

 

Изменение  32 

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 с обратна сила по 

начин, който да влияе отрицателно на 

предоставените по това подпомагане 

права и на икономическите показатели 

на подпомаганите проекти. Държавите 

членки гарантират поддържането на 

стабилна и прозрачна рамка на 

политиките и че преразглеждането 

на каквато и да е помощ, 

предоставяна на проекти за 

възобновяема енергия, е насочено към 

подобряване на правната сигурност за 

потребителите и инвеститорите, 

както и на правната рамка, насочена 

към постигането на целите на Съюза, 

предвидени в настоящата директива. 

Държавите членки гарантират, че 

всяко изменение на схемите за 

подпомагане се публикува най-малко 

12 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. 
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Обосновка 

Промените с обратна сила в схемите за подпомагане никога не са препоръчителни от 

политическа и икономическа гледна точка и поради разходите и загубата на 

ефективност и икономическа ефикасност, които пораждат. Необходимо е 

Европейският парламент да отправи призив системите за подпомагане да бъдат 

стабилни и държавите членки да приемат най-добрите практики по отношение на 

схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници, особено 

прилагането на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с обществеността. 

Това е видно от систематичния анализ на притесненията на гражданите, изразени 

чрез техните петиции. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че 

подпомаганите проекти ще получат 

подходящо обезщетение, когато 

правата и икономическите 

показатели са засегнати в 

значителна степен от други 

регулаторни промени, които влияят 

на енергийните проекти по 

дискриминационен начин. 

Обосновка 

Стабилната правна рамка заема челно място сред приоритетите във всички получени 

петиции. Държавите членки трябва да гарантират зачитането на принципите на 

правото на ЕС, в т.ч. правната сигурност и защитата на оправданите правни 

очаквания. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на параграф 1, буква а) 

брутното крайно потребление на 

електроенергия от възобновяеми 

източници се изчислява като 

количеството електроенергия, 

За целите на параграф 1, буква а) 

брутното крайно потребление на 

електроенергия от възобновяеми 

източници се изчислява като 

количеството електроенергия, 
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произведено в съответната държава 

членка от възобновяеми 

източници, включително 

производството на електроенергия от 

потребители на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и от енергийни общности, с 

изключение на електроенергията от 

помпеноакумулиращи 

водноелектрически централи, 

произведена от предварително 

изпомпана на горното ниво вода. 

произведено в съответната държава 

членка от възобновяеми източници, 

включително производството на 

електроенергия от потребители на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и от 

общности за енергия от възобновяеми 

източници, с изключение на 

електроенергията от 

помпеноакумулиращи 

водноелектрически централи, 

произведена от предварително 

изпомпана на горното ниво вода. 

Обосновка 

Този елемент е пряко свързан с други части на директивата. 

 

Изменение  35 

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 определяне на 

степента на спазване на 

националната цел на държавата 

членка, която извършва прехвърлянето 

за целите по настоящата директива; 

както и 

 

Изменение  36 

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 

б) се прибавя към количеството 

енергия от възобновяеми източници, 

което се отчита при определяне на 

степента на спазване на 

националната цел на държавата 

членка, която приема прехвърлянето за 
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настоящата директива . целите по настоящата директива. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки 

нотифицират до Комисията дела или 

количеството на електроенергията, 

топлинната енергия или енергията за 

охлаждане от възобновяеми източници, 

произведена по съвместен проект на 

тяхна територия, който е въведен в 

експлоатация след 25 юни 2009 г., или 

чрез увеличена мощност на инсталация, 

която е била реконструирана след тази 

дата, който дял или количество следва 

да се разглежда като част от общия 

национален дял на енергията от 

възобновяеми източници на друга 

държава членка за целите по настоящата 

директива . 

2. Държавите членки нотифицират 

до Комисията дела или количеството на 

електроенергията, топлинната енергия 

или енергията за охлаждане от 

възобновяеми източници, произведена 

по съвместен проект на тяхна 

територия, който е въведен в 

експлоатация след 25 юни 2009 г., или 

чрез увеличена мощност на инсталация, 

която е била реконструирана след тази 

дата, който дял или количество следва 

да се разглежда като част от общата 

национална цел за енергията от 

възобновяеми източници на друга 

държава членка за целите по настоящата 

директива. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) се уточнява делът или 

количеството електроенергия или 

топлинна енергия, или енергия за 

охлаждане, произведена от 

инсталацията, който следва да се 

разглежда като част от общия 

национален дял на енергията от 

възобновяеми източници на друга 

държава членка; 

б) се уточнява делът или 

количеството електроенергия или 

топлинна енергия, или енергия за 

охлаждане, произведена от 

инсталацията, който следва да се 

разглежда като част от общата 

национална цел за енергията от 

възобновяеми източници на друга 

държава членка; 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 
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Член 9 – параграф 3 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) се уточнява периодът, в цели 

календарни години, през който 

електроенергията или топлинната 

енергия, или енергията за охлаждане, 

произведени от инсталации за енергия 

от възобновяеми източници, следва да 

се разглежда като част от общия дял на 

енергията от възобновяеми източници 

на другата държава членка. 

г) се уточнява периодът, в цели 

календарни години, през който 

електроенергията или топлинната 

енергия, или енергията за охлаждане, 

произведени от инсталации за енергия 

от възобновяеми източници, следва да 

се разглежда като част от общата 

национална цел за енергията от 

възобновяеми източници на другата 

държава членка. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) общото количество 

електроенергия или топлинна енергия, 

или енергия за охлаждане, произведено 

през годината от възобновяеми 

източници от същата инсталация, което 

следва да се разглежда като част 

от общия дял на енергията от 

възобновяеми източници на друга 

държава членка в съответствие 

с посоченото в нотификацията. 

б) общото количество 

електроенергия или топлинна енергия, 

или енергия за охлаждане, произведено 

през годината от възобновяеми 

източници от същата инсталация, което 

следва да се разглежда като част от 

общата национална цел за енергията 

от възобновяеми източници на друга 

държава членка в съответствие с 

посоченото в нотификацията. 

 

Изменение  41 

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 

а) се изважда от количеството 

електроенергия или топлинна енергия, 

или енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, което се 

отчита, за да се определи степента на 

спазване на целта за енергията от 

възобновяеми източници на държавата 
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уведомлението по параграф 1; както и членка, изготвила уведомлението по 

параграф 1; както и 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) се прибавя към 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, получила 

нотификацията в съответствие с 

параграф 2. 

б) се прибавя към количеството 

електроенергия или топлинна енергия, 

или енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, което се 

отчита, за да се определи степента на 

спазване на целта за енергията от 

възобновяеми източници на държавата 

членка, получила нотификацията в 

съответствие с параграф 2. 

 

Изменение  43 

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 определи степента на спазване на 

националните цели за енергията от 

възобновяеми източници на държавите 

членки, ако са спазени следните 

условия: 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Делът или количеството 

електроенергия, произведена от 

инсталация на територията на трета 

4. Делът или количеството 

електроенергия, произведена от 

инсталация на територията на трета 
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държава, който дял или количество 

следва да се разглежда като част 

от общия национален енергиен дял на 

една или повече държави членки за 

целите по настоящата директива , се 

нотифицира до Комисията. Когато е 

засегната повече от една държава 

членка, на Комисията се нотифицира 

разпределянето на този дял или 

количество между държавите членки. 

Този дял или количество не трябва да 

надвишава дела или количеството, което 

реално е изнесено за Съюза и е 

потребено в него, като отговаря на 

количеството по параграф 2, буква а), 

подточки i) и ii) от настоящия член, и на 

условията, определени в параграф 2, 

буква а). Нотификацията се извършва от 

всяка една държава членка, към чиято 

обща национална цел следва да се 

причисли делът или количеството 

електроенергия. 

държава, който дял или количество 

следва да се разглежда като част от 

общата национална енергийна цел на 

една или повече държави членки за 

целите по настоящата директива, се 

нотифицира до Комисията. Когато е 

засегната повече от една държава 

членка, на Комисията се нотифицира 

разпределянето на този дял или 

количество между държавите членки. 

Този дял или количество не трябва да 

надвишава дела или количеството, което 

реално е изнесено за Съюза и е 

потребено в него, като отговаря на 

количеството по параграф 2, буква а), 

подточки i) и ii) от настоящия член, и на 

условията, определени в параграф 2, 

буква а). Нотификацията се извършва от 

всяка една държава членка, към чиято 

обща национална цел следва да се 

причисли делът или количеството 

електроенергия. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 5 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) се уточнява делът или 

количеството електроенергия, 

произведена от инсталацията, които 

следва да се разглеждат като част 

от националния дял на енергията от 

възобновяеми източници на дадената 

държава членка, както и съответните 

финансови договорености, при спазване 

на изискванията за поверителност; 

б) се уточнява делът или 

количеството електроенергия, 

произведена от инсталацията, които 

следва да се разглеждат като част от 

националната цел за енергията от 

възобновяеми източници на дадената 

държава членка, както и съответните 

финансови договорености, при спазване 

на изискванията за поверителност; 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 5 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) се уточнява периодът, в цели 

календарни години, през който 

електроенергията следва да се 

разглежда като част от общия 

национален дял на енергията от 

възобновяеми източници на държавата 

членка; както и 

в) се уточнява периодът, в цели 

календарни години, през който 

електроенергията следва да се 

разглежда като част от общата 

национална цел за енергията от 

възобновяеми източници на държавата 

членка; както и 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) количеството електроенергия, 

произведено през годината от 

възобновяеми източници от същата 

инсталация, което следва да се 

разглежда като част от дела на 

енергията от възобновяеми източници 

на държавата членка съгласно условията 

на нотификацията по член 11 ; както и 

б) количеството електроенергия, 

произведено през годината от 

възобновяеми източници от същата 

инсталация, което следва да се 

разглежда като част от общата 

национална цел за енергията от 

възобновяеми източници на държавата 

членка съгласно условията на 

нотификацията по член 11; както и 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на изчисляването на 

общите национални дялове на енергията 

от възобновяеми източници по 

настоящата директива, количеството 

електроенергия, произведена от 

възобновяеми източници, посочено в 

съответствие с параграф 1, буква б), се 

добавя към количеството енергия от 

възобновяеми източници, което се 

отчита ð при определяне на дяловете на 

енергията от възобновяеми 

източници на ï държавата членка, която 

изпраща уведомлението. 

3. За целите на определянето на 

степента на спазване на общите 

национални цели за енергията от 

възобновяеми източници по настоящата 

директива, количеството 

електроенергия, произведена от 

възобновяеми източници, посочено в 

съответствие с параграф 1, буква б), се 

добавя към количеството енергия от 

възобновяеми източници, което се 

отчита при определяне на целта за 

енергията от възобновяеми източници 

на държавата членка, която изпраща 

уведомлението. 
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Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат задълженията на 

държавите членки по член 5, две или 

повече държави членки може да решат 

на доброволни начала да обединят или 

частично да координират своите 

национални схеми за подпомагане. В 

такива случаи определено количество 

енергия от възобновяеми източници, 

произведено на територията на 

участващите държави членки, може да 

се разглежда като част от дела на 

енергията от възобновяеми източници 

на друга участваща държава членка, ако 

съответните държави членки: 

1. Без да се засягат задълженията на 

държавите членки по член 5, две или 

повече държави членки може да решат 

на доброволни начала да обединят или 

частично да координират своите 

национални схеми за подпомагане. В 

такива случаи определено количество 

енергия от възобновяеми източници, 

произведено на територията на 

участващите държави членки, може да 

се разглежда като част от 

националната цел за енергията от 

възобновяеми източници на друга 

участваща държава членка, ако 

съответните държави членки: 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на изчисляването на 

общите национални дялове на 
енергията от възобновяеми източници 

по настоящата директива,ï количеството 

електроенергия, топлинна енергия или 

енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници, нотифицирано в 

съответствие с параграф 2, се 

преразпределя между съответните 

държави членки в съответствие с 

нотифицираното правило за 

разпределение. 

3. За целите на изчисляването на 

общата национална цел за енергията 

от възобновяеми източници по 

настоящата директива, количеството 

електроенергия, топлинна енергия или 

енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници, нотифицирано в 

съответствие с параграф 2, се 

преразпределя между съответните 

държави членки в съответствие с 

нотифицираното правило за 

разпределение. Комисията 

благоприятства създаването на 

съвместни схеми за подпомагане 

между държавите членки, по-

специално чрез разпространението на 

насоки и най-добри практики. 
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Изменение  51 

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 

или други енергийни продукти, са 

пропорционални, необходими и 

опростени, като се дава предимство 

на публичноправните субекти, на 

потребителите на енергия от 

възобновяеми източници и на 

потребителите на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници. За тази цел държавите 

членки изготвят опростени 

административни правила в 

съответствие с член 16. 

Обосновка 

Една от целите на настоящата директива е развитието на потреблението на 

собствена електроенергия и на самостоятелните енергийни общности. 

 

Изменение  52 

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 

г) за децентрализираните 

устройства за производство на енергия 

от възобновяеми източници за 

потребителите на собствена 

електроенергия и общностите за 
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разрешение, включително чрез 

обикновено уведомяване, ако то е 

разрешено от приложимата регулаторна 

рамка. 

енергия от възобновяеми източници, 

както и за съхранение на енергия са 

установени опростени и облекчени 

процедури за получаване на 

разрешение, включително чрез 

обикновено уведомяване, ако то е 

разрешено от приложимата регулаторна 

рамка. 

 

Изменение  53 

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. 

Обосновка 

Стабилната правна рамка заема челно място сред приоритетите във всички получени 

петиции. Държавите членки трябва да гарантират зачитането на принципите на 

правото на ЕС, в т.ч. правната сигурност и защитата на оправданите правни 

очаквания. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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8. Държавите членки оценяват своя 

потенциал за енергия от възобновяеми 

източници и за оползотворяване на 

отпадна топлина и студ за отопление и 

охлаждане. За пръв път такава оценка 

трябва да бъде включена във втората 

всеобхватна оценка съгласно член 14, 

параграф 1 от Директива 2012/27/EС, 

със срок до 31 декември 2020 г., и след 

това в актуализациите на всеобхватната 

оценка. 

8. Държавите членки оценяват своя 

устойчив потенциал за енергия от 

възобновяеми източници, който 

трябва да включва териториален 

анализ на районите, подходящи за 

реализации със слаб екологичен риск, 

както и потенциала за 

оползотворяване на отпадна топлина и 

студ за отопление и охлаждане. За пръв 

път такава оценка трябва да бъде 

включена във втората всеобхватна 

оценка съгласно член 14, параграф 1 от 

Директива 2012/27/EС, със срок до 

31 декември 2020 г., и след това в 

актуализациите на всеобхватната 

оценка. 

Обосновка 

Настоящото изменение е в съответствие с множеството опасения, изразени от 

гражданите чрез петиции. Необходимостта държавите членки да включат 

екологичното въздействие на централите за енергия от възобновяеми източници в 

оценяването на своя потенциал за енергия от възобновяеми източници е от 

първостепенно значение с оглед на гарантирането на по-високо равнище на правна 

сигурност и приемане от страна на обществото. Този подход има стратегическата 

цел да гарантира пълно спазване на законодателството на ЕС в областта на 

околната среда и на всички свързани основни права на гражданите, с цел да се 

предотвратят конфликти между гражданското общество, предприемачите и 

правителството. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Единното административно 

звено за контакти, в сътрудничество с 

операторите на преносни и 

разпределителни системи, трябва да 

публикува наръчник по процедурите за 

разработчиците на проекти за енергия 

от възобновяеми източници, 

включително за разработчици на 

малки проекти и на проекти на 

потребители на собствена енергия от 

възобновяеми източници. 

3. Единното административно 

звено за контакти, в сътрудничество с 

операторите на преносни и 

разпределителни системи, трябва да 

публикува наръчник по процедурите за 

разработчиците на проекти за енергия 

от възобновяеми източници, 

включително за малки проекти, 

проекти на потребители на 

собствена енергия от възобновяеми 

източници и проекти на общности за 
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енергия от възобновяеми източници. 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки трябва да 

улесняват подобряващата замяна 

(repowering) на съществуващи централи 

посредством, inter alia, осигуряване на 

опростен и бърз процес на предоставяне 

на разрешения, чието времетраене не 

трябва да надхвърля една година от 

датата на подаване в единното 

административно звено за контакти на 

заявка за подобряваща замяна. 

5. Държавите членки трябва да 

улесняват подобряващата замяна 

(repowering) на съществуващи централи 

посредством, inter alia, осигуряване на 

опростен и бърз процес на предоставяне 

на разрешения, чието времетраене не 

трябва да надхвърля една година от 

датата на подаване в единното 

административно звено за контакти на 

законосъобразна заявка за подобряваща 

замяна. 

Обосновка 

Това изменение е пряко свързано с изменението на член 17, параграф 2. Добавянето на 

„законосъобразна“ ще спомогне да се гарантира, че опитът за улесняване на 

подобряващата замяна на съществуващи централи се извършва съгласно 

съответното законодателство на ЕС в областта на околната среда и няма да доведе 

до недостатъчно отчитане на екологичното въздействие. 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

След уведомяване на единното 

административно звено за контакти, 

създадено съгласно член 16, се 

разрешава подобряваща замяна 

(repowering), в случай че не се очаква 

значимо отрицателно екологично или 

социално въздействие. Единното 

административно звено за контакти 

трябва да вземе решение в рамките на 

шест месеца от получаването на 

уведомлението, в случай че то е 

След уведомяване на единното 

административно звено за контакти, 

създадено съгласно член 16, се 

разрешава подобряваща замяна 

(repowering), в случай че е гарантирано 

спазването на изискванията на 

Директива 2014/52/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета1a (Директивата 

относно оценката на въздействието 

върху околната среда), Директива 

2001/42/ЕО на Европейския парламент 
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достатъчно. и на Съвета1б (Директивата за СЕО) 

и член 6, параграфи 3 и 4 от 

Директива 92/43/ЕИО (Директивата 

за местообитанията)1в и не се очаква 

значимо отрицателно екологично или 

социално въздействие. Единното 

административно звено за контакти 

трябва да вземе решение в рамките на 

шест месеца от получаването на 

уведомлението. 

 _________________ 

 1a Директива 2014/52/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 април 2014 г. за изменение на 

Директива 2011/92/ЕС относно 

оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху 

околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., 

стр. 1).  

 1б Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 27 юни 2001 г. относно оценката 

на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда (ОВ 

L 197, 21.7.2001 г., стр. 30). 

 1в Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 

21 май 1992 година за опазване на 

естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (OВ L 206, 

22.7.1992 г., стр. 7). 

Обосновка 

Настоящото изменение е в съответствие с множеството опасения, изразени от 

гражданите чрез петиции. Добавянето на изричен текст за необходимостта от 

спазване на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда, 

Директивата за стратегическа оценка на околната среда и Директивата за 

местообитанията ще спомогне да се гарантира, че подобряващата замяна на 

съществуващите централи за производство на енергия от възобновяеми източници 

ще продължи да подлежи на задоволителен екологичен контрол. 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

информацията относно мерките за 

подпомагане се предоставя на всички 

заинтересовани лица, като например 

потребители, строители, монтажници, 

архитекти и доставчици на отоплително, 

охладително и електрическо оборудване 

и системи, както и на автомобили, при 

които е съвместимо използването на 

енергия от възобновяеми източници. 

1. Държавите членки гарантират, че 

информацията относно мерките за 

подпомагане се предоставя на всички 

заинтересовани лица, като например 

потребители, по-специално 

потребители с ниски доходи, уязвими 

потребители, потребители на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и общности 

за енергия от възобновяеми 

източници , строители, монтажници, 

архитекти и доставчици на отоплително, 

охладително и електрическо оборудване 

и системи, както и на автомобили, при 

които е съвместимо използването на 

енергия от възобновяеми източници. 

Обосновка 

Потребителите с ниски доходи, уязвимите потребители, потребителите на 

собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от 

възобновяеми източници са групи, които са пряко свързани с получените петиции от 

комисията по петиции и включването им е в духа на другите изменения, внесени от 

групата Verts/ALE, например изменението на член 15. 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки осигуряват 

обществен достъп до информация 

относно сертификационните схеми или 

еквивалентните квалификационни 

схеми, посочени в параграф 3. 

Държавите членки могат също да 

осигурят достъп до списъка с 

монтажници, които са квалифицирани 

или сертифицирани в съответствие с 

посочените в параграф 3 разпоредби. 

4. Държавите членки осигуряват 

обществен достъп до информация 

относно сертификационните схеми или 

еквивалентните квалификационни 

схеми, посочени в параграф 3. 

Държавите членки осигуряват достъп 

до списъка с монтажници, които са 

квалифицирани или сертифицирани в 

съответствие с посочените в параграф 3 

разпоредби. 

Обосновка 

От жизненоважно значение е обществеността да има достъп до сертифицираните 
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монтажници, за да се насърчават възобновяемите източници. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е приложимо, 

държавите членки извършват оценка на 

необходимостта от разширяване на 

съществуващата газопроводна 

инфраструктура за улесняване на 

включването на газ от възобновяеми 

енергийни източници . 

1. Държавите членки извършват 

оценка на необходимостта от 

разширяване на съществуващата 

газопроводна инфраструктура за 

улесняване на включването на газ от 

възобновяеми енергийни източници. 

Операторите на преносни системи и 

операторите на разпределителни 

системи са задължени да гарантират 

безпрепятственото функциониране 

на газопроводната инфраструктура, 

включително нейната поддръжка и 

редовно почистване. 

Обосновка 

Операторите трябва да носят отговорност за инфраструктурата, за да се 

гарантира включването на газ от възобновяеми енергийни източници, което има 

връзка с други части на директивата. 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 20 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки 

предприемат подходящите стъпки за 

развитие на електроенергийната 

мрежова инфраструктура за пренос и 

разпределение, на интелигентните 

мрежи, на складовите съоръжения и 

на електроенергийната система с цел 

да се осигурят условията за сигурното 

функциониране на 

електроенергийната система при 

нейното адаптиране към по-

нататъшното развитие на 
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производството на електроенергия 

от възобновяеми източници, 

включително на междусистемните 

връзки между отделните държави 

членки и между държавите членки и 

трети държави. Държавите членки 

предприемат подходящи стъпки и за 

ускоряване на разрешителните 

процедури за мрежова 

инфраструктура и за координиране на 

одобрението на мрежова 

инфраструктура с 

административните процедури и 

процедурите по планиране. 

 При спазване на изискванията, 

свързани с поддържането на 

надеждността и безопасността на 

електроенергийната мрежа, въз 

основа на прозрачни и 

недискриминационни критерии, 

определени от компетентните 

национални органи, държавите 

членки: 

 а)  гарантират, че операторите 

на преносни системи и операторите 

на разпределителни системи на 

тяхна територия осигуряват преноса 

и разпределението на електроенергия, 

произведена от възобновяеми 

източници на енергия; 

 б) предоставят приоритетен 

достъп или гарантиран достъп до 

мрежата на произведената от 

възобновяеми източници 

електроенергия; 

 в) гарантират, че при 

диспечерското управление на 

инсталациите за производство на 

електроенергия операторите на 

преносните системи дават 

приоритет на инсталациите, които 

използват разнообразни възобновяеми 

източници на енергия, доколкото 

сигурната експлоатация на 

националната електроенергийна 

система позволява това и въз основа 

на прозрачни и недискриминационни 
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критерии;  

 г)  гарантират приемането на 

специфични, прозрачни и 

недискриминационни мерки за 

постигане на най-високи равнища на 

сигурност на националната 

електроенергийна система; 

 д)  гарантират предприемането 

на подходящи експлоатационни мерки 

по отношение на мрежите и пазара, с 

цел да се сведе до минимум 

ограничаването на електроенергията, 

произведена от възобновяеми 

източници. 

Обосновка 

Енергията от възобновяеми източници трябва да се третира приоритетно. В 

оценката на Комисията по REFIT относно Директива 2009/28/ЕО се отбелязва, че 

прилагането на разпоредбите за приоритетност при диспечерското управление и 

достъпа до електроенергия от възобновяеми източници подпомага ефективно 

диспечерското управление на възобновяеми електроенергийни източници, като се 

подпомагат икономическите параметри на проектите в областта на възобновяемите 

източници и се допринася за напредъка по отношение на националните цели. 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия, индивидуално или 

посредством агрегатори: 

Държавите членки гарантират, че 

битовите потребители имат право 

да станат потребители на собствена 

електроенергия, както индивидуално, 

така и колективно. Държавите 

членки гарантират, че 

потребителите на собствена 

електроенергия: 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на непропорционални 

процедури и такси, които не са 

разходоефективни; 

а) имат право да потребяват 

собствена електроенергия и да продават, 

включително чрез споразумения за 

изкупуване на електроенергия, своите 

излишъци от електроенергия, без да 

бъдат подлагани на данъчно облагане, 

на непропорционални процедури и 

такси, като надлежно се вземат под 

внимание всички ползи от 

децентрализираното производство на 

енергия от възобновяеми източници; 

Обосновка 

Въвеждането на данък трябва да се избягва. Много от вносителите на петиции 

подчертават, че това представлява актуален въпрос, който според тях би направил 

потреблението на собствена електроенергия, произвеждана от възобновяеми 

източници, непривлекателно във финансово отношение. 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) имат право да потребяват 

произведена от тях електроенергия 

от възобновяеми източници, без да 

имат отговорност за каквато и да 

било такса или данък: 

Обосновка 

Стабилната правна рамка заема челно място сред приоритетите във всички получени 

петиции; правата на потребителите също са част от приоритетите. Държавите 

членки трябва да гарантират зачитането на принципите на правото на ЕС, в т.ч. 

правната сигурност и защитата на оправданите правни очаквания. 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 21 – параграф 3а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки 

предвиждат специфични мерки за 

насърчаване и улесняване на 

развитието на потреблението на 

собствена енергия от възобновяеми 

източници и за премахване на всички 

съществуващи бариери. 

Обосновка 

Държавите членки трябва да насърчават потреблението на собствена енергия от 

възобновяеми източници, особено предвид положителните външни социални и 

екологични фактори, породени от децентрализираното производство на енергия от 

възобновяеми източници. Това изменение е неразривно свързано с логиката на цялото 

предложение. 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без това да засяга правилата за 

държавната помощ, при съставянето 

на схеми за подпомагане държавите 

членки трябва да вземат предвид 

специфичните особености на 

общностите за енергия от възобновяеми 

източници. 

2. При съставянето на схеми за 

подпомагане държавите членки трябва 

да вземат предвид специфичните 

особености на общностите за енергия от 

възобновяеми източници, включително 

и по-специално общностите с 

домакинства с ниски доходи, 

засегнати от енергийна бедност. 

Обосновка 

Проектите, които се изпълняват на местно равнище от общности за енергия от 

възобновяеми източници и се подпомагат от схеми за подпомагане, следва да се 

освобождават във възможно най-голяма степен от правилата за държавната помощ 

с цел насърчаване на развитието и навлизането на възобновяемите източници в целия 

ЕС. Сред вносителите на петиции са представители на МСП, сдружения и отделни 

граждани, които споделят визията за общество, устойчиво в енергийно отношение, 

чиято реализация следва да се насърчава във възможно най-голяма степен, особено 

когато приносът на местните общности за енергия от възобновяеми източници е 

изложен на риск. 
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