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КРАТКА ОБОСНОВКА

През юли 2021 г. Комисията прие пакета „Подготвени за цел 55“, който има за цел да 
постигне намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 
2030 г., както и неутралност по отношение на климата в съответствие с Европейския 
зелен пакт. Част от пакета е предложение за изменение на Директивата за енергията от 
възобновяеми източници чрез определяне на по-амбициозна цел на ЕС за 2030 г. в 
съответствие с предложената цел за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Освен по-амбициозната цел в предложението се предлагат и мерки, насочени към 
сектори, в които напредъкът досега е по-бавен. То има за цел да засили 
съществуващите мерки в сектора на отоплението и охлаждането, както и в 
транспортния сектор, и да ги допълни с нови разпоредби в областта на строителството 
и промишлеността. Предложението е свързано и със стратегията за интеграция на 
енергийната система, стратегията за използване на водорода, стратегията за енергията 
от възобновяеми източници в морето и стратегията за биологичното разнообразие.

Докладчикът подчертава силното местно измерение на производството на енергия от 
възобновяеми източници. Поради тази причина е важно държавите членки да включат 
пълноценно местните и регионалните органи в планирането и прилагането на 
националните мерки в областта на околната среда и климата.

Докладчикът счита, че за да се постигнат екологичните цели през следващите години, е 
необходимо да се използват важни преходни източници на енергия като биомасата. За 
да може биомасата да се придобива и използва по устойчив начин, е важно при 
настоящото преразглеждане да се въведат ясни и практически приложими определения. 
Докладчикът също така счита, че предложението на Комисията за въвеждане на 
каскадния принцип с делегиран акт не би било полезно, а напротив, би могло да се 
окаже вредно. В действителност този подход не само би добавил допълнителни разходи 
и административна тежест, но и не отчита местните съображения. Най-доброто 
решение би било държавите членки да се насърчат да обмислят каскадното използване 
по начин, който съответства на техния местен контекст.

Докладчикът счита, че проектите за интелигентни мрежи в граничните региони могат 
да осигурят висока добавена стойност към трансграничния подход, тъй като дават 
възможност за по-голяма оптимизация на ресурсите, гъвкавост и устойчивост на 
електроенергийните системи и гарантират по-широки обществени ползи за съответните 
местни общности.

Докладчикът счита, че въвеждането на определение за нисковъглеродни горива е 
уместно, с цел да се подкрепи приемането на мерки и използването на нисковъглеродни 
технологии като алтернативи, способни да намалят емисиите на парникови газове и да 
помогнат на ЕС да постигне своите цели в областта на околната среда за 2050 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
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изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Европейския зелен пакт5 се 
определя целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. по начин, който 
допринася за европейската икономика, 
растежа и създаването на работни места. 
Тази цел и целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 55 % до 
2030 г., както е посочено в Плана във 
връзка с целта6 в областта на 
климата до 2030 г., одобрен както от 
Европейския парламент7, така и от 
Европейския съвет8, изискват енергиен 
преход и значително по-високи дялове 
на възобновяемите енергийни 
източници в една интегрирана 
енергийна система.

(1) В Европейския зелен пакт5 се 
определя целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г. по начин, 
който допринася за устойчивостта на 
европейската икономика, опазването 
на околната среда, социалното 
развитие, растежа и създаването на 
работни места, като същевременно се 
води борба срещу изменението на 
климата. Тази цел и целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове с 55 % до 2030 г., както е 
посочено в Регламент (ЕС) 2121/1119 
(„Европейски закон за климата“), 
изискват енергиен преход и значително 
по-високи дялове на възобновяемите 
енергийни източници в една 
интегрирана енергийна система.

_________________ _________________
5 Съобщение на Комисията COM(2019) 
640 final, 11.12.2019 г., Европейският 
зелен пакт.

5 Съобщение на Комисията COM(2019) 
640 final, 11.12.2019 г., Европейският 
зелен пакт.

6 Съобщение на Комисията 
COM(2020) 562 final, 17.9.2020 г., 
Засилване на европейската амбиция в 
областта на климата за 2030 г. 
Инвестиция в неутрално по 
отношение на климата бъдеще в 
полза на нашите граждани.
7 Резолюция на Европейския 
парламент от 15 януари 2020 г. 
относно Европейския зелен пакт 
(2019/2956 (RSP)).
8 Заключения на Европейския съвет, 
11 декември 2020 г., 
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https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Енергията от възобновяеми 
източници има основна роля за 
осъществяването на Европейския зелен 
пакт и за постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., като 
се има предвид, че енергийният сектор е 
отговорен за над 75 % от общите емисии 
на парникови газове в Съюза. Чрез 
намаляване на тези емисии на 
парникови газове енергията от 
възобновяеми източници допринася и за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с околната среда, като 
например загубата на биологично 
разнообразие.

(2) Енергията от възобновяеми 
източници има основна роля за 
осъществяването на Европейския зелен 
пакт и за постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., като 
се има предвид, че енергийният сектор е 
отговорен за над 75 % от общите емисии 
на парникови газове в Съюза. Чрез 
намаляване на тези емисии на 
парникови газове енергията от 
възобновяеми източници допринася и за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с околната среда, като 
например загубата на биологично 
разнообразие, допринася за общото 
подобряване на екологичните условия 
и избягване на екстремни 
метеорологични явления като суши и 
наводнения.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Ролята на местните 
общности за възобновяема енергия 
като инструмент за насърчаване на 
широко разпространено използване на 
възобновяеми енергийни източници 
следва да се засили. Инициативите за 
собствено (колективно) производство 
и собствено (колективно) 
потребление в жилищата и на 
равнище район следва да бъдат 
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улеснявани чрез намаляване на 
трудностите при получаване на 
разрешителни, на 
административните трудности или 
други фактори, които 
възпрепятстват достъпа до 
мрежата, и на мрежовите такси и 
чрез увеличаване на разгръщането на 
технологии като системите за 
слънчева топлинна и слънчева 
фотоволтаична енергия, вятърните 
генератори и геотермалните 
системи, като се гарантира достъп 
до средства от ЕС. За тази цел от 
Комисията и държавите членки се 
изисква да използват съответните 
планове, свързани с политиката на 
сближаване, за да насърчават 
финансирането на инфраструктура и 
инструменти, които 
благоприятстват тези процеси.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Енергията от възобновяеми 
източници често се произвежда на 
местно равнище и зависи от 
регионални МСП; ето защо 
държавите членки следва да осигурят 
пълноценно участие на местните и 
регионалните органи, когато 
определят целите и подкрепят 
мерките на политиката;

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(2в) Насърчаването на енергията 
от възобновяеми източници на 
местно равнище намалява 
енергийната зависимост на Съюза и 
необходимостта от внос на 
изкопаеми горива, като повишава 
енергийната сигурност.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Около 35 милиона европейци са 
засегнати от енергийна бедност1a и 
политиките в областта на енергията 
от възобновяеми източници трябва 
да играят важна роля във всяка 
стратегия за борба с енергийната 
бедност и уязвимостта на 
потребителите.
_________________
1а Препоръка (ЕС) 2020/1563 на 
Комисията от 14 октомври 2020 г. 
относно енергийната бедност

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Ето защо държавите членки 
следва да гарантират, че се прилагат 
стимули и проактивни политики, за 
да се улесни навлизането на 
ефективно производство на енергия и 
енергия за отопление и охлаждане от 
възобновяеми източници не само в 
домакинствата със средни и високи 
доходи, но също и по-специално в 
домакинствата с ниски доходи, 
изложени на риск от енергийна 
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бедност, като се отдели особено 
внимание на тези от тях, които се 
намират в слабо населени райони.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 2 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Управляващите органи се 
насърчават да стимулират 
използването на интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ) и 
проекти за водено от общностите 
местно развитие (ВОМР), за да се 
определят подходи отдолу нагоре за 
развитието на местни енергийни 
общности и проекти за енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 2 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2ж) Следва да бъдат интегрирани 
различните налични източници на 
устойчива възобновяема енергия. 
Тяхното използване следва да се 
стимулира и чрез създаването на 
общности за възобновяема енергия и 
граждански енергийни общности, 
насочени към социална и екологична 
устойчивост от гледна точка както 
на участниците, така и на 
операторите на 
електроразпределителни мрежи.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 2 з (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2з) Компетентните органи следва 
да определят опростени правила и 
административни процедури за 
малките производители на енергия 
от възобновяеми източници и 
местните енергийни общности, с цел 
да гарантират, че те няма да се 
изправят пред дискриминационни 
административни тежести.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 2 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2и) Държавите членки следва да 
създадат специални схеми за 
финансова подкрепа на местните 
енергийни общности, по-специално на 
етапите на планиране и 
установяване, както и да въведат 
техническа информация и сесии за 
предоставяне на насоки за подкрепа 
на тези общности и да насърчават 
използването на иновативни 
структури за собственост.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета9 се 
определя обвързваща цел на Съюза за 
достигне на поне 32-процентен дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия на Съюза до 2030 г. Съгласно 
Плана във връзка с целта в областта на 

(3) В Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета9 се 
определя обвързваща цел на Съюза за 
достигне на поне 32-процентен дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
брутното крайно потребление на 
енергия на Съюза до 2030 г. Съгласно 
Плана във връзка с целта в областта на 
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климата делът на енергията от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия би 
трябвало да се увеличи до 40 % до 
2030 г., за да се постигне целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове10. Следователно целта, 
посочена в член 3 от тази директива, 
трябва да бъде повишена.

климата делът на енергията от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия би 
трябвало да се увеличи до най-малко 
45 % до 2030 г., за да се постигне целта 
на Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове, заложена в закона 
на ЕС за климата10. Следователно 
целта, посочена в член 3 от тази 
директива, трябва да бъде повишена и 
придружена от определени 
национални цели предвид доказаната 
им ефективност за осигуряване на 
сигурност за инвеститорите и за 
насърчаване на непрекъснатото 
развитие на технологии, които 
генерират енергия от всички видове 
възобновяеми източници. 

__________________ __________________
9 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, OВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82—209.

9 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, OВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82—209.

10 Точка 3 от съобщение на Комисията 
COM(2020) 562 final, 17.9.2020 г., 
Засилване на европейската амбиция в 
областта на климата за 2030 г. 
Инвестиция в неутрално по отношение 
на климата бъдеще в полза на нашите 
граждани.

10 Точка 3 от съобщение на Комисията 
COM(2020) 562 final, 17.9.2020 г., 
Засилване на европейската амбиция в 
областта на климата за 2030 г. 
Инвестиция в неутрално по отношение 
на климата бъдеще в полза на нашите 
граждани.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Предвид нашествието на Русия 
в Украйна Международната агенция 
по енергетика представи на 
Европейския съюз план от 10 точки за 
намаляване на зависимостта от 
руските доставчици с над една 
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трета, като същевременно се 
подкрепя Европейският зелен пакт, 
осигуряващ бърз, по-силен и по-ясен 
енергиен преход. Наред с другите 
препоръки Международната агенция 
по енергетика препоръча „максимално 
увеличаване на производството на 
електроенергия от биоенергия“. Освен 
това и в същия контекст 
Европейската комисия излезе със 
съобщението „REPowerEU: 
Съвместни европейски действия за 
по-сигурна и устойчива енергия на 
достъпни цени“, в което призовава за 
удвояване на целта за биометан по 
пакета „Подготвени за цел 55“ с цел 
производството на 35 милиарда 
кубични метра годишно до 2030 г. 
Държавите членки се насърчават в 
стратегическите си планове по ОСП 
да насочват финансиране към 
биометан, произведен от устойчиви 
източници на биомаса, включително 
по-специално селскостопански 
отпадъци и остатъци. Ето защо 
ролята на селскостопанската 
биомаса и биомасата от горите като 
устойчив, възобновяем и местен 
източник на енергия следва да се 
засили, насърчава и стимулира по 
пътя на Европа към декарбонизация и 
енергийна автономност.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Непрекъснато научни 
доказателства показват, че 
икономиите на енергия, енергийната 
ефективност и енергията от 
възобновяеми източници 
представляват основни движещи 
сили за постигане на икономика с 
нулеви нетни емисии на парникови 
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газове. В съответствие с препоръката 
на Комисията от 28 септември 
2021 г., озаглавена „Принципът за 
поставяне на енергийната 
ефективност на първо място: от 
принципите към практиката — 
Насоки и примери за прилагането на 
принципа при вземането на решения в 
енергийния сектор и извън него“, 
настоящата директива следва да 
възприеме интегриран подход чрез 
насърчаване на най-
енергийноефективния възобновяем 
източник за всеки даден сектор и 
приложение, както и чрез 
насърчаване на ефективността на 
системите, така че да се изисква най-
малко количество енергия за 
различните икономически дейности.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Една от петте цели на 
политиката на сближаване за 
периода 2021 – 2027 г. е постигане на 
по-екологична Европа чрез 
насърчаване на инвестициите в 
чистата енергия, кръговата 
икономика, смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и устойчивия транспорт. 
Следователно е необходимо 
средствата на политиката на 
сближаване да са насочени към 
предотвратяване на разширяването 
на неравенствата, като се 
подпомагат регионите, които 
понасят най-голямата тежест на 
прехода, чрез насърчаване на 
инвестициите в инфраструктурата и 
обучението на работниците в новите 
технологии, за да се гарантира, че не 
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се пренебрегва никой.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) За да може целите на 
Европейския зелен пакт да бъдат 
постижими, Комисията и 
държавите членки следва да включат 
регионалните, местните и 
териториалните органи чрез подход 
отдолу нагоре. За тази цел ще бъде от 
решаващо значение да се укрепи 
многостепенното управление, за да се 
повишат амбициите и действията на 
местно равнище чрез включване на 
обществеността и местните 
участници.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) ЕФРР ще трябва да подкрепя 
насърчаването на енергийната 
ефективност и намаляването на 
емисиите на парникови газове, 
насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници, развитието 
на интелигентни енергийни системи 
и мрежи, както и насърчаването на 
устойчивата мултимодална градска 
мобилност в рамките на прехода към 
икономика с нулеви въглеродни 
емисии; ЕСФ+ трябва да допринесе за 
подобряването на системите за 
образование и обучение, необходимо за 
адаптирането на уменията и 
квалификациите, повишаването на 
квалификацията на всички, 
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включително работната сила, 
създаването на нови работни места в 
секторите, свързани с околната 
среда, климата, енергетиката, 
кръговата икономика и 
биоикономиката (член 4 от 
Регламента за създаване на ЕСФ+).

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 3 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) При оценката на 
националните планове за биоенергия 
Комисията следва да оцени тяхната 
съгласуваност и приноса им към 
законодателството и 
ангажиментите на Съюза в 
областта на околната среда и 
климата.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 3 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3ж) Производството на енергия от 
възобновяеми източници има силно 
местно измерение. Поради това е 
важно държавите членки да включат 
пълноценно местните и 
регионалните органи в планирането и 
изпълнението на националните мерки 
в областта на климата, да 
гарантират пряк достъп до средства 
и да извършват мониторинг на 
напредъка по предприетите мерки. 
Когато е приложимо, държавите 
членки следва да интегрират местния 
и регионалния принос в своите 
национални планове в областта на 
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енергетиката и климата.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 3 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3з) Политиката на сближаване 
изпълнява важна роля, като оказва 
принос за подпомагането на 
островните региони да постигнат 
целите за неутралност по отношение 
на климата, като се имат предвид 
допълнителните разходи, свързани 
със сектори като енергетиката и 
транспорта, както и въздействието 
на мобилните технологии върху 
техните енергийни системи, които 
изискват пропорционално погледнато 
много големи инвестиции за 
управлението на променливото 
производство на енергията от 
възобновяеми източници.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 3 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3и) Подчертава, че поради малкия 
си размер и изолираните енергийни 
системи най-отдалечените островни 
региони, също като най-
отдалечените региони, са изправени 
пред голямо предизвикателство по 
отношение на енергийните доставки, 
тъй като обикновено зависят от 
вноса на изкопаеми горива за 
производството на електроенергия, 
транспорт и отопление.

Изменение 22
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Предложение за директива
Съображение 3 й (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3й) Счита, че използването на 
енергията от възобновяеми 
източници, включително енергията 
на приливите и отливите, следва да 
бъде приоритет и че би могло да 
донесе съществени ползи за 
островите, като се имат предвид 
потребностите на местните 
общности, в това число 
съхраняването на традиционната 
архитектура на островите и 
местните местообитания; ето защо 
призовава да се подкрепи развитието 
на широк спектър от възобновяеми 
енергийни източници в зависимост 
от географските им характеристики; 
приветства програмите за водород от 
възобновяеми източници, които 
островите започнаха.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нараства признаването на 
необходимостта от привеждане на 
политиките в областта на 
биоенергията в съответствие с 
каскадния принцип на използване на 
биомаса11 с оглед осигуряване на 
справедлив достъп до пазара на 
суровини от биомаса за развитието 
на иновативни биотехнологични 
решения с висока добавена стойност 
и на устойчива кръгова биоикономика. 
Следователно при разработването на 
схеми за подпомагане за биоенергията 
държавите членки следва да вземат 
предвид наличните устойчиви доставки 
на биомаса за енергийни и неенергийни 

(4) Следователно при 
разработването на схеми за подпомагане 
за биоенергията държавите членки 
следва да вземат предвид наличните 
устойчиви доставки на биомаса за 
енергийни и неенергийни употреби и 
поддържането на националните горски 
въглеродни поглътители и екосистеми, 
включително предотвратяването на 
горските пожари, както и 
гарантирането на опазването на 
биологичното разнообразие и 
утвърждаването на принципите на 
кръговата икономика и каскадното 
използване на биомаса и йерархията на 
отпадъците, установени в Директива 



AD\1257770BG.docx 17/100 PE703.013v02-00

BG

употреби и поддържането на 
националните горски въглеродни 
поглътители и екосистеми, както и 
принципите на кръговата икономика и 
каскадното използване на биомаса и 
йерархията на отпадъците, установени в 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета12. За тази цел 
те не следва да предоставят подкрепа 
за производството на енергия от 
дървени трупи, фурнирни трупи, 
пънове и корени и следва да избягват 
насърчаването на използването на 
качествена обла дървесина за 
производство на енергия, с изключение 
на точно определени случаи. В 
съответствие с каскадния принцип 
дървесната биомаса следва да се 
използва според нейната най-висока 
икономическа и екологична добавена 
стойност съгласно следния ред на 
приоритетност: 1) продукти от 
дървесина, 2) удължаване на срока на 
експлоатация, 3) повторна употреба, 
4) рециклиране, 5) биоенергия и 6) 
отстраняване като отпадък. Когато 
никой друг вид употреба на дървесна 
биомаса не е икономически 
жизнеспособен или екологичен, 
оползотворяването на енергия 
спомага за намаляване на 
производството на енергия от 
невъзобновяеми източници. 
Следователно схемите на държавите 
членки за подпомагане на 
биоенергията следва да бъдат 
насочени към такива суровини, по 
отношение на които е налице слаба 
пазарна конкуренция със секторите 
на материалите и снабдяването с 
които се счита за положително 
както за климата, така и за 
биоразнообразието, за да се избегнат 
отрицателните стимули за 
неустойчиви начини за производство 
на биоенергия, определени в доклада на 
Съвместния изследователски център 
„Използване на дървесна биомаса за 
производство на енергия в ЕС“13. От 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета12. От друга страна, при 
определяне на по-нататъшното 
отражение на каскадния принцип е 
необходимо да се отчетат националните 
особености, които ръководят държавите 
членки при разработването на техните 
схеми за подпомагане. 
Предотвратяването, повторната 
употреба и рециклирането на отпадъци 
следва да бъде приоритетен вариант. 
Държавите членки следва да избягват 
създаването на схеми за подпомагане, 
които биха противоречили на целите за 
третиране на отпадъците и които биха 
довели до неефективно използване на 
подлежащи на рециклиране отпадъци.



PE703.013v02-00 18/100 AD\1257770BG.docx

BG

друга страна, при определяне на по-
нататъшното отражение на каскадния 
принцип е необходимо да се отчетат 
националните особености, които 
ръководят държавите членки при 
разработването на техните схеми за 
подпомагане. Предотвратяването, 
повторната употреба и рециклирането 
на отпадъци следва да бъде приоритетен 
вариант. Държавите членки следва да 
избягват създаването на схеми за 
подпомагане, които биха противоречили 
на целите за третиране на отпадъците и 
които биха довели до неефективно 
използване на подлежащи на 
рециклиране отпадъци. Освен това, за 
да се гарантира по-ефективно 
използване на биоенергията, от 
2026 г. нататък държавите членки не 
следва да предоставят повече 
подкрепа на централи, произвеждащи 
само електрическа енергия, освен ако 
инсталациите не са в региони със 
специфичен статут на използване по 
отношение на прехода им от 
изкопаеми горива или ако 
инсталациите не се използват за 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид.
__________________ __________________
11 Каскадният принцип има за цел 
постигане на ресурсна ефективност 
при използването на биомаса чрез 
отдаване на приоритет на 
използването на материали от 
биомаса пред използването на 
енергия, когато е възможно, като по 
този начин се увеличава 
количеството на наличната биомаса 
в системата. В съответствие с 
каскадния принцип дървесната 
биомаса следва да се използва според 
нейната най-висока икономическа и 
екологична добавена стойност 
съгласно следния ред на 
приоритетност: 1) продукти от 
дървесина, 2) удължаване на срока на 
експлоатация, 3) повторна употреба, 
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4) рециклиране, 5) биоенергия и 6) 
отстраняване като отпадък.
12 Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви 
(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

12 Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви 
(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Бързият растеж и повишаването 
на разходната конкурентоспособност по 
отношение на производството на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници могат да бъдат използвани за 
удовлетворяване на нарастващ дял от 
потребностите от енергия — например 
чрез използване на термопомпи за 
отопление на помещения или за 
нискотемпературни промишлени 
процеси, електрически превозни 
средства в транспорта или електрически 
пещи в определени промишлени 
отрасли. Електрическата енергия от 
възобновяеми източници може да се 
използва и за производство на 
синтетични горива за потребление в 
транспортни сектори, в които трудно 
може да се постигне декарбонизиране, 
като например сектора на 
въздухоплаването и мореплаването. 
Рамката за електрификация трябва да 
създаде възможност за засилена и 
ефективна координация и за 
разширяването на пазарните механизми 
с цел да се съпоставят както 
предлагането, така и търсенето в 
пространството и времето, да се 
стимулира гъвкавостта на 

(5) Бързият растеж и повишаването 
на разходната конкурентоспособност по 
отношение на производството на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници могат да бъдат използвани за 
удовлетворяване на нарастващ дял от 
потребностите от енергия — например 
чрез използване на термопомпи за 
отопление на помещения или за 
нискотемпературни промишлени 
процеси, електрически превозни 
средства в транспорта или електрически 
пещи в определени промишлени 
отрасли. Електрическата енергия от 
възобновяеми източници може да се 
използва и за производство на 
синтетични горива за потребление в 
транспортни сектори, в които трудно 
може да се постигне декарбонизиране, 
като например сектора на 
въздухоплаването и мореплаването. 
Рамката за електрификация трябва да 
създаде възможност за засилена и 
ефективна координация и за 
разширяването на пазарните механизми 
с цел да се съпоставят както 
предлагането, така и търсенето в 
пространството и времето, да се 
стимулират инвестициите в 
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инвестициите и да се помогне за 
интегрирането на големи дялове от 
променливото производство на енергия 
от възобновяеми източници. 
Следователно държавите членки следва 
да гарантират, че внедряването на 
електрическата енергия от 
възобновяеми източници продължава да 
се увеличава с адекватни темпове, за да 
се отговори на нарастващото търсене. За 
тази цел държавите членки следва да 
създадат рамка, която включва 
съвместими с пазара механизми за 
преодоляване на оставащите пречки, и 
да разполагат със сигурни и адекватни 
електроенергийни системи, подходящи 
за големи количества енергия от 
възобновяеми източници, както и 
съоръжения за акумулиране, напълно 
интегрирани в електроенергийната 
система. По-специално тази рамка ще 
доведе до преодоляване на 
оставащите пречки, включително 
нефинансови пречки, като например 
недостиг на цифрови и човешки 
ресурси, необходими на органите за 
обработка на нарастващия брой 
заявления за разрешение.

гъвкавост, акумулиране на енергия и 
задоволяване на търсенето, и да се 
помогне за интегрирането на големи 
дялове от променливото производство 
на енергия от възобновяеми източници. 
Тази рамка трябва също така да 
отчита съществуващите регионални 
неравенства и специфичните 
характеристики на всеки регион и да 
подкрепя разходоефективните 
решения, като гарантира намаляване 
на енергийните разходи за хората и 
предприятията в Европа. 
Следователно държавите членки 
следва, като вземат предвид принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“, да гарантират, че внедряването 
на електрическата енергия от 
възобновяеми източници продължава да 
се увеличава с адекватни темпове, за да 
се отговори на нарастващото търсене. За 
тази цел държавите членки следва да 
създадат рамка, която включва 
съвместими с пазара механизми за 
преодоляване на оставащите пречки, и 
да разполагат със сигурни и адекватни 
електроенергийни системи, подходящи 
за големи количества енергия от 
възобновяеми източници, както и 
съоръжения за акумулиране, напълно 
интегрирани в електроенергийната 
система. По-специално тази рамка 
следва да съдържа мерки за 
преодоляване на оставащите пречки 
за пълното интегриране на 
непрограмируеми ВЕИ в 
електроенергийната система и за 
процеса на декарбонизация на 
производствения парк, като се 
гарантира наличието на пазарни 
инструменти, които осигуряват 
дългосрочни ценови сигнали за 
инвестиционните решения, 
включително за инвестициите в 
адекватността, стабилността и 
гъвкавостта на системата чрез 
конкурентоспособност и прозрачни и 
недискриминационни тръжни 
процедури, които предвиждат 
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основаващи се на пазарните цени 
плащания за бенефициерите. Тази 
рамка ще доведе до преодоляване и на 
нефинансови пречки, като например 
недостиг на цифрови и човешки 
ресурси, необходими на органите за 
обработка на нарастващия брой 
заявления за разрешение.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Комисията представя насоки, 
за да помогне на държавите членки да 
намалят административните 
пречки, по-специално с цел 
опростяване и ускоряване на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за проекти за енергия 
от възобновяеми източници, 
включително ключови показатели за 
ефективност (КПЕ) за оценка на 
напредъка. Опростяването на 
административните процедури за 
издаване на разрешителни и 
достатъчните цифрови и човешки 
ресурси на органите са от съществено 
значение за ускоряване на 
внедряването на възобновяеми 
източници на енергия и по този начин 
за постигане на целите, определени в 
настоящата директива.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) При изчисляване на дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
дадена държава членка възобновяемите 

(6) При изчисляване на дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
дадена държава членка възобновяемите 
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горива от небиологичен произход 
следва да се отчитат в сектора, в който 
те се потребяват (електроенергийния 
сектор, сектора за топлинна енергия и 
енергия за охлаждане или транспортния 
сектор). За да се избегне двойното 
отчитане, електрическата енергия от 
възобновяеми източници, използвана за 
производството на тези горива, не 
трябва да се отчита. Това би довело до 
хармонизиране на счетоводните правила 
за тези горива в цялата Директива, 
независимо дали те се отчитат за 
постигане на общата цел в областта на 
енергията от възобновяеми източници 
или за постигане на която и да е подцел. 
Това би позволило и да се отчете 
реалното количество консумирана 
енергия, като се вземат предвид 
загубите на енергия в процеса на 
производство на тези горива. Също така 
това би позволило отчитането на 
възобновяеми горива от небиологичен 
произход, внасяни и потребявани в 
Съюза.

горива от небиологичен произход 
следва да се отчитат в сектора, в който 
те се потребяват (електроенергийния 
сектор, сектора за топлинна енергия и 
енергия за охлаждане или транспортния 
сектор). За да се избегне двойното 
отчитане, електрическата енергия от 
възобновяеми източници, използвана за 
производството на тези горива, не 
трябва да се отчита. Това би довело до 
хармонизиране на счетоводните правила 
за тези горива в цялата Директива, 
независимо дали те се отчитат за 
постигане на общата цел в областта на 
енергията от възобновяеми източници 
или за постигане на която и да е подцел. 
Това би позволило и да се отчете 
реалното количество консумирана 
енергия, като се вземат предвид 
загубите на енергия в процеса на 
производство на тези горива. Също така 
това би позволило отчитането на 
възобновяеми горива от небиологичен 
произход, внасяни и потребявани в 
Съюза. Когато възобновяеми горива 
от небиологичен произход се 
потребяват в държава членка, 
различна от държавата членка, в 
която са произведени, за да се 
компенсират разходите, понесени от 
държавата членка производител, и да 
се избегне възпирането на 
инвестициите, следва да се определят 
правила за отчитане на поне 
минимално количество възобновяеми 
горива от небиологичен произход, 
потребени в дадената държава 
членка, спрямо дела на брутното 
крайно потребление на енергия от 
възобновяеми източници в държавата 
членка, в която са произведени.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сътрудничеството на държавите 
членки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници може да бъде 
под формата на статистически 
трансфери, схеми за подпомагане или 
съвместни проекти. То дава възможност 
за икономически ефективното навлизане 
на енергията от възобновяеми 
източници в цяла Европа и допринася за 
интеграцията на пазара. Въпреки 
потенциала си сътрудничеството е 
силно ограничено и съответно води до 
неоптимални резултати по отношение 
на ефективността на увеличаването на 
енергията от възобновяеми източници. 
Поради това държавите членки следва 
да бъдат задължени да подлагат на 
проверка сътрудничеството чрез 
изпълнение на пилотен проект. 
Проектите, финансирани от национални 
вноски по механизма на Съюза за 
финансиране на енергията от 
възобновяеми източници, създаден с 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 
на Комисията14, биха довели до 
изпълнение на това задължение за 
участващите държави членки.

(7) Сътрудничеството на държавите 
членки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, което да 
включва местните и регионалните 
органи, може да бъде под формата на 
статистически трансфери, схеми за 
подпомагане или съвместни проекти. То 
дава възможност за икономически 
ефективното навлизане на енергията от 
възобновяеми източници в цяла Европа 
и допринася за интеграцията на пазара. 
Въпреки потенциала си 
сътрудничеството е силно ограничено и 
съответно води до неоптимални 
резултати по отношение на 
ефективността на увеличаването на 
енергията от възобновяеми източници. 
Проектите за интелигентни мрежи в 
граничните региони могат да 
осигурят високата добавена 
стойност на трансграничния подход, 
тъй като дават възможност за по-
голяма оптимизация на ресурсите, 
гъвкавост и устойчивост на 
електроенергийните системи и 
гарантират по-широки обществени 
ползи за съответните местни 
общности. Поради това държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
подлагат на проверка сътрудничеството 
чрез изпълнение на пилотен проект. 
Проектите, финансирани от национални 
вноски по механизма на Съюза за 
финансиране на енергията от 
възобновяеми източници, създаден с 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 
на Комисията14, биха довели до 
изпълнение на това задължение за 
участващите държави членки.

__________________ __________________
14 Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2020/1294 на 
Комисията от 15 септември 2020 г. 
относно механизма за финансиране на 
възобновяемата енергия в Съюза (OJ 

14 Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2020/1294 на 
Комисията от 15 септември 2020 г. 
относно механизма за финансиране на 
възобновяемата енергия в Съюза (OВ 
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L 303, 17.9.2020 г., стр. 1). L 303, 17.9.2020 г., стр. 1).

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Всяка държава членка следва да 
въведе процес, който гарантира 
координацията между всички 
съответни национални, регионални и 
местни органи в планирането нагоре 
по веригата на краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни сценарии 
за разгръщане на възобновяема 
енергия. За да се гарантира подход 
отдолу нагоре, държавите членки 
следва да изискват от регионалните и 
местните органи да извършат 
интегриран процес на 
картографиране и планиране на 
възобновяемата енергия на местно 
равнище и да насърчават по-малките 
общини да направят същото на 
доброволна основа.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Необходими са точни данни и 
информация на национално, 
регионално и местно равнище, за да се 
допринесе за прехода към енергийна 
система, основана на технологии за 
възобновяема енергия. Тези данни 
могат да се получат от редица 
източници, вариращи от 
интелигентните устройства до 
системите за наблюдение на Земята 
като „Коперник“ и обсерваторията 
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за селските райони, чието създаване 
предстои.

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Политиките на ЕС във всички 
области трябва да насочат 
действията си към новоопределените 
цели във връзка с климата и да 
постигнат неутралност по 
отношение на климата. Такъв е 
случаят с политиката на 
сближаване, която в продължение на 
повече от двадесет години допринася 
за декарбонизацията на икономиката 
и същевременно предоставя примери и 
най-добри практики, които могат да 
се отразят в други измерения на 
политиката, например изменението 
на настоящата директива. 
Политиката на сближаване предлага 
не само възможности за инвестиции, 
за да се отговори на местните и 
регионалните потребности чрез 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ 
фондове), но също така предоставя 
интегрирана политическа рамка за 
намаляване на различията в 
развитието между европейските 
региони и ги подпомага да се справят с 
многобройните предизвикателства 
пред тяхното развитие, включително 
чрез опазване на околната среда, 
висококачествена заетост и 
справедливо, приобщаващо и 
устойчиво развитие.

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 7 г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7г) Необходима е допълнителна 
гъвкавост, за да се отчитат 
националните съображения, основани 
на оценките на въздействието.

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 7 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7д) Местните и регионалните 
органи играят много важна роля в 
интегрираните и децентрализирани 
енергийни системи. Поради това 
Комисията следва да подкрепя 
местните и регионалните органи да 
действат на трансгранично равнище, 
като ги подпомага при създаването на 
механизми за сътрудничество, 
включително Европейската група за 
териториално сътрудничество 
(ЕГТС).

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 7 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7е) Преходът към неутралност по 
отношение на климата трябва да 
бъде справедлив и приобщаващ, със 
специален акцент върху хората, 
живеещи в селските и отдалечените 
райони, и по-специално върху 
териториите, които са най-силно 
засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, като се избягва всякакво 
увеличаване на регионалните 
различия и се предоставят права на 
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работниците и местните и 
регионалните общности. Освен това 
спецификите на всички региони, 
както са определени в член 174 от 
ДФЕС, трябва да бъдат изцяло 
отразени в процеса на преход, по-
специално като се акцентира върху 
селските райони, районите, засегнати 
от индустриалния преход, и 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, с цел да се 
осигури цялостното хармонично 
развитие на всички райони. Във връзка 
с това националните планове следва 
да интегрират спецификите на 
своите региони с оглед на борбата с 
кризата, свързана с климата, и 
изграждането на по-устойчиви 
местни общности.

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 7 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7ж) Островите, малките острови, 
най-отдалечените и периферните 
региони разполагат с огромен 
потенциал за производството на 
възобновяема енергия и са 
стратегически лаборатории за 
прилагане на иновативни 
политически решения и технически 
мерки за осигуряване на енергиен 
преход и намаляване на емисиите на 
CO2, проправяйки пътя към 
постигането на енергийна 
независимост, което им дава 
възможност да играят решаваща 
роля за целите на научните 
изследвания в областта на 
изменението на климата и 
биологичното разнообразие и да 
станат пример за останалата част 
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от Съюза. Те следва да имат достъп 
до достатъчно икономически ресурси 
и подходящо обучение, за да осигурят 
интегрирани, обвързани със 
секторите и иновативни 
интервенции с цел изграждане на 
устойчива инфраструктура и 
развитие на местната икономика.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 7 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7з) Европейските механизми за 
финансиране, като Механизма за 
свързване на Европа и Фонда за 
иновации, следва също така да 
финансират малки проекти за 
трансгранично сътрудничество и 
трансгранични междусистемни 
връзки между държавите членки и 
регионите.

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 7 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7и) Политиката на сближаване 
осигурява по-голяма съгласуваност и 
координация между политиката на 
сближаване и другите законодателни 
области на ЕС, подобряване на 
интегрирането на аспектите на 
климата в политиките, разработване 
на политики въз основа на по-
ефективни източници, осигуряване на 
целево финансиране от ЕС и 
следователно – подобряване на 
прилагането на политиките в 
областта на климата на място.
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Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 7 й (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7й) От първостепенно значение е 
да се спазват изцяло принципите на 
многостепенно управление и 
партньорство в прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, тъй като местните и 
регионалните органи имат пряка 
компетентност по отношение на 
околната среда и изменението на 
климата, като изпълняват 90 % от 
действията за адаптиране към 
изменението на климата и 70 % от 
действията за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Освен това тези органи 
разработват действия, целящи 
насърчаване на благоприятно за 
климата поведение сред гражданите, 
включително действия, свързани с 
управлението на отпадъците, 
интелигентната мобилност, 
устойчивите жилища и енергийното 
потребление.

Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Със Стратегията за енергията от 
възобновяеми източници в морето се 
въвежда амбициозна цел от 300 GW 
вятърна енергия от инсталации, 
разположени в морето, и 40 GW 
океанска енергия във всички морски 
басейни на Съюза до 2050 г. За да се 
гарантира тази съществена промяна, 

(8) Със Стратегията за енергията от 
възобновяеми източници в морето се 
въвежда амбициозна цел от 300 GW 
вятърна енергия от инсталации, 
разположени в морето, и 40 GW 
океанска енергия във всички морски 
басейни на Съюза до 2050 г. За да се 
гарантира тази съществена промяна, 
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държавите членки ще трябва да работят 
съвместно в трансграничен контекст на 
равнище морски басейн. Следователно 
държавите членки следва съвместно да 
определят количеството на 
произвежданата енергия от 
възобновяеми източници в морето, 
която да бъде внедрена във всеки 
морски басейн до 2050 г., с междинни 
етапи за 2030 и 2040 г. Тези цели следва 
да бъдат отразени в актуализираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, които ще бъдат 
представени през 2023 и 2024 г. 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999. При 
определяне на количеството 
държавите членки следва да вземат 
предвид потенциала на енергията от 
възобновяеми източници в морето на 
всеки морски басейн, опазването на 
околната среда, адаптирането към 
изменението на климата и други видове 
използване на морето, както и целите на 
Съюза в областта на декарбонизацията. 
Освен това държавите членки следва все 
повече да обмислят възможността за 
комбиниране на производството на 
енергия от възобновяеми източници в 
морето с електропреносни линии, 
свързващи няколко държави членки, под 
формата на хибридни проекти или на 
по-късен етап — по-сложнозатворена 
електроенергийна мрежа. Това ще 
позволи електрическата енергия да се 
пренася в различни посоки, като по този 
начин ще се увеличи максимално 
социално-икономическото 
благосъстояние, ще се оптимизират 
разходите за инфраструктура и ще се 
даде възможност за по-устойчиво 
използване на морето.

държавите членки и съответните 
имрегионални и местни органи ще 
трябва да работят съвместно в 
трансграничен контекст на равнище 
морски басейн. Следователно 
държавите членки и съответните 
регионални и местни участници в тях 
следва съвместно да определят и 
разпределят подходящо 
пространство в своите морски 
пространствени планове за 
количеството на произвежданата 
енергия от възобновяеми източници в 
морето, която да бъде внедрена във 
всеки морски басейн до 2050 г., с 
междинни етапи за 2030 и 2040 г. Тези 
цели следва да бъдат отразени в 
актуализираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
които ще бъдат представени през 2023 и 
2024 г. съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999. При определяне на 
количеството следва да се вземат 
предвид потенциалът за енергията от 
възобновяеми източници в морето на 
всеки морски басейн, техническата и 
икономическата осъществимост на 
инфраструктурата на преносната 
мрежа, опазването на околната среда и 
ландшафта и биологичното 
разнообразие, адаптирането към 
изменението на климата и други видове 
използване на морето, особено 
дейностите, които вече се извършват 
в засегнатите райони, възможната 
вреда за околната среда, член 2 от 
Парижкото споразумение, както и 
целите на Съюза в областта на 
декарбонизацията. Освен това 
държавите членки трябва изцяло да 
осъзнаят водещата роля на 
европейските островни и най-
отдалечени региони за увеличаване на 
производството на вятърна и 
океанска енергия от разположени в 
морето съоръжения и гарантират 
възможността за включване на 
общностите за възобновяема енергия 
в проекти за възобновяема енергия в 
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морето. Освен това държавите 
членки и техните съответни 
поднационални администрации следва 
все повече да обмислят възможността за 
комбиниране на производството на 
енергия от възобновяеми източници в 
морето с електропреносни линии, 
свързващи няколко държави членки, под 
формата на хибридни проекти или на 
по-късен етап — по-сложнозатворена 
електроенергийна мрежа. Това ще 
позволи електрическата енергия да се 
пренася в различни посоки, като по този 
начин ще се увеличи максимално 
социално-икономическото 
благосъстояние, ще се оптимизират 
разходите за инфраструктура и ще се 
даде възможност за по-устойчиво 
използване на морето. Държавите 
членки, граничещи с морски басейн, 
биха могли да използват процеса на 
морско пространствено планиране, за 
да осигурят солиден подход на 
обществено участие, така че да се 
вземе предвид мнението на всички 
заинтересовани страни и крайбрежни 
общности, както и дейностите, 
които вече се извършват в 
засегнатите райони. Съответно при 
изграждането на нови вятърни 
паркове държавите членки следва да 
избягват разполагането им по 
маршрутите на мигриращите птици 
и да прилагат най-добри практики за 
намаляване на смъртните случаи при 
птиците. За да засилят широкото 
обществено одобрение, държавите 
членки следва – но не са задължени – 
да гарантират възможността за 
включване на общностите за 
възобновяема енергия в съвместни 
проекти за сътрудничество в 
областта на възобновяемата енергия 
в морето.

Изменение 39
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Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Условията, които се считат за 
необходими за оползотворяване на 
потенциала на енергията от 
възобновяеми източници в 
европейските морета и океани, 
включително тези около островите и 
най-отдалечените региони, са 
различни. Ето защо Европейският 
съюз се ангажира да създаде 
алтернативни технологии за тези 
райони от особен интерес, които да 
не оказват отрицателно въздействие 
върху морската среда.

Изменение 40

Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) С цел да се използва 
потенциалът на енергията от 
възобновяеми източници на всички 
европейски морета и океани, е 
необходимо да се вземе предвид 
географското многообразие и 
алтернативното използване на 
морската среда и това налага много 
по-широк набор от технологични 
решения. Тези решения включват 
плаващи в морето ветроенергийни и 
соларни паркове, енергията от вълни, 
течения, приливи и отливи, морската 
термална енергия и осмотичната 
енергия, енергията от охлаждането и 
затоплянето на моретата, морската 
геотермална енергия и морската 
биомаса (водорасли).

Изменение 41
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Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Пазарът на споразумения за 
закупуване на електрическа енергия от 
възобновяеми източници бързо се 
разраства и осигурява допълнителен път 
към пазара на производство на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници в допълнение към схемите за 
подпомагане от държавите членки или 
към продажбата директно на пазара на 
електроенергия на едро. Същевременно 
пазарът на споразумения за закупуване 
на електрическа енергия от 
възобновяеми източници все още е 
ограничен до малък брой държави 
членки и големи дружества, като в 
големи части от пазара на Съюза 
продължават да са налице значителни 
административни, технически и 
финансови пречки. Следователно 
съществуващите в член 15 мерки за 
насърчаване на оползотворяването на 
споразуменията за закупуване на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници следва да бъдат 
допълнително засилени чрез проучване 
на използването на кредитни гаранции 
за намаляване на финансовите рискове 
на тези споразумения, като се вземе 
предвид, че когато тези гаранции са 
публични, те не следва да изместват 
частното финансиране.

(9) Пазарът на споразумения за 
закупуване на електрическа енергия от 
възобновяеми източници бързо се 
разраства и осигурява допълнителен път 
към пазара на производство на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници в допълнение към схемите за 
подпомагане от държавите членки или 
към продажбата директно на пазара на 
електроенергия на едро. Същевременно 
тези споразумения предоставят на 
производителя сигурност, свързана с 
определени доходи, а потребителят 
може да се възползва от стабилна 
цена на електроенергията. Пазарът на 
споразумения за закупуване на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници все още е ограничен до 
малък брой държави членки и големи 
дружества, като в големи части от 
пазара на Съюза продължават да са 
налице значителни административни, 
технически и финансови пречки. 
Следователно съществуващите в член 
15 мерки за насърчаване на 
оползотворяването на споразуменията 
за закупуване на електрическа енергия 
от възобновяеми източници следва да 
бъдат допълнително засилени чрез 
проучване на използването на кредитни 
гаранции за намаляване на финансовите 
рискове на тези споразумения, като се 
вземе предвид, че когато тези гаранции 
са публични, те не следва да изместват 
частното финансиране.

Изменение 42

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(10а) Необходимо е допълнително 
рационализиране, гъвкавост и 
опростяване на административните 
процедури и процедурите за издаване 
на разрешителни, особено за 
проектите, свързани с програмите по 
политиката на сближаване, за да се 
намали административната тежест 
както за проектите за енергия от 
възобновяеми източници, така и за 
съответните проекти за мрежови 
инфраструктури. Държавите членки 
следва да определят минимален набор 
от ясни и общи правила на равнище 
ЕС, за да се улеснят и ускорят 
националните процеси на 
транспониране, да се улесни 
еднаквото прилагане в целия ЕС на 
процедурите за издаване на 
разрешителни и да се улесни 
последващият мониторинг на 
мерките, приети от държавите 
членки, от страна на Комисията. 
Тези правила следва да предвиждат 
интегриран или координиран процес 
за централите за енергии от 
възобновяеми източници и 
инфраструктурите на преносната 
мрежа, които са от съществено 
значение за тяхното интегриране в 
енергийната система, и опростени 
процедури за издаване на 
разрешителни за проекти, които 
отговарят на ясно определени 
критерии.

Изменение 43

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Местните и регионалните 
органи са ключови участници, що се 
отнася до приближаването на Европа 
до нейните цели в областта на 
енергетиката и климата. 
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Производството на енергия на 
местно ниво е от решаващо значение 
за стимулиране на производството на 
енергия от възобновяеми източници, 
намаляване на външната енергийна 
зависимост и понижаване на 
равнищата на енергийна бедност.

Изменение 44

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сградите разполагат със 
значителен неизползван потенциал да 
допринасят ефективно за намаляване на 
емисиите на парникови газове в Съюза. 
Декарбонизацията на отоплителните и 
охладителните системи в този сектор 
чрез увеличаване на дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството и използването ще бъде 
необходимо за осъществяване на 
амбицията, заложена в Плана във връзка 
с целта в областта на климата, за 
постигане на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата. 
Напредъкът по отношение на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане обаче е в застой през 
последното десетилетие, като до голяма 
степен се разчита на увеличеното 
използване на биомаса. Без 
установяването на цели за увеличаване 
на производството и използването на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите, няма да има възможност за 
проследяване на напредъка и за 
набелязване на пречките при 
използването на енергия от 
възобновяеми източници. Освен това 
създаването на цели ще осигури сигнали 
за дългосрочно инвестиране за 
инвеститорите, включително за периода 
непосредствено след 2030 г. Това ще 

(11) Сградите разполагат със 
значителен неизползван потенциал да 
допринасят ефективно за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
постигане на целите на Съюза в 
областта на възобновяемата енергия 
и енергийната ефективност. 
Декарбонизацията на отоплителните и 
охладителните системи в този сектор 
чрез увеличаване на дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството и използването ще бъде 
необходимо за осъществяване на 
амбицията, заложена в Плана във връзка 
с целта в областта на климата, за 
постигане на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата. 
Напредъкът по отношение на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници за отопление и 
охлаждане обаче е в застой през 
последното десетилетие, като до голяма 
степен се разчита на увеличеното 
използване на биомаса. Без 
установяването на цели за увеличаване 
на производството и използването на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите в съответствие с принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“ няма да има възможност за 
проследяване на напредъка и за 
набелязване на пречките при 
използването на енергия от 
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допълни задълженията, свързани с 
енергийната ефективност и енергийните 
характеристики на сградите. Поради 
това следва да се определят 
индикативни цели за използването на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите, които да насочват и 
стимулират усилията на държавите 
членки да се възползват от потенциала 
за използване и производство на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите и да насърчават развитието и 
интегрирането на технологии, които 
произвеждат енергия от възобновяеми 
източници, като същевременно 
гарантират сигурност за инвеститорите 
и ангажираност на местно равнище.

възобновяеми източници. Освен това 
създаването на цели ще осигури сигнали 
за дългосрочно инвестиране за 
инвеститорите, включително за периода 
непосредствено след 2030 г. Това ще 
допълни задълженията, свързани с 
енергийната ефективност и енергийните 
характеристики на сградите. Поради 
това следва да се определят 
индикативни цели за използването на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите, които да насочват и 
стимулират усилията на държавите 
членки да се възползват от потенциала 
за използване и производство на 
енергия от възобновяеми източници в 
сградите, да насърчават развитието и 
интегрирането на технологии, които 
произвеждат енергия от възобновяеми 
източници, и да съдействат за 
тяхното ефективно интегриране в 
енергийната система, като 
същевременно гарантират сигурност за 
инвеститорите и ангажираност на 
местно равнище и допринасят за 
ефективността на системата. 
Накрая, тъй като енергията от 
възобновяеми източници често се 
произвежда на местно и регионално 
равнище и зависи от местни и 
регионални МСП, държавите членки 
трябва да осигурят пълноценно 
участие на местните и регионалните 
органи, когато определят целите и 
подкрепят мерките на политиката.

Изменение 45

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Недостатъчният брой на 
квалифицираните работници, по-
специално монтажници и проектанти на 
отоплителни и охладителни системи на 
основата на енергия от възобновяеми 

(12) Недостатъчният брой на 
квалифицираните работници, по-
специално монтажници и проектанти на 
отоплителни и охладителни системи на 
основата на енергия от възобновяеми 
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източници, забавят замяната на 
системите за отопление, работещи с 
изкопаеми горива, с основани на 
възобновяеми източници енергийни 
системи и са основна пречка пред 
интегрирането на енергията от 
възобновяеми източници в сградите, 
промишлеността и селското стопанство. 
Държавите членки следва да си 
сътрудничат със социалните партньори 
и общностите за възобновяема енергия, 
за да предвидят нужните умения. 
Следва да бъдат предоставени и 
разработени достатъчно на брой 
висококачествени програми за обучение 
и възможности за сертифициране, 
гарантиращи правилно монтиране и 
надеждна работа на множество 
различни видове отоплителни и 
охладителни системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници, по 
начин, който привлича участници в 
такива програми за обучение и системи 
за сертифициране. Държавите членки 
следва да обмислят какви действия да 
предприемат, за да привлекат групи, 
които понастоящем са слабо 
представени във въпросните 
професионални области. Списъкът с 
обучени и сертифицирани монтажници 
следва да бъде оповестен публично, за 
да се гарантира доверието на 
потребителите и лесен достъп до 
персонализирани умения за проектиране 
и монтаж, гарантиращи правилното 
монтиране и работа на отоплителните и 
охладителните системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници.

източници, забавят замяната на 
системите за отопление, работещи с 
изкопаеми горива, с основани на 
възобновяеми източници енергийни 
системи, включително слънчеви 
топлинни фотоволтаични системи, 
повърхностни геотермални системи и 
термопомпи и системи за 
акумулиране на енергия, и са основна 
пречка пред интегрирането на енергията 
от възобновяеми източници в сградите, 
промишлеността и селското стопанство. 
Повишаването на квалификацията 
чрез програми за обучение на 
монтажници и проектанти в 
областта на технологиите за 
отопление и охлаждане и 
акумулиране на енергия от 
възобновяеми източници следва да се 
управлява на местно и регионално 
равнище. Държавите членки следва да 
си сътрудничат с предприятията, 
регионалните и образователните 
органи, социалните партньори и 
общностите за възобновяема енергия, за 
да предвидят нужните умения. Следва 
да бъдат предоставени и разработени 
достатъчно на брой висококачествени 
програми за обучение и възможности за 
сертифициране, гарантиращи правилно 
монтиране и надеждна работа на 
множество различни видове 
отоплителни и охладителни системи на 
основата на енергия от възобновяеми 
източници, по начин, който привлича 
участници в такива програми за 
обучение и системи за сертифициране. 
Курсовете за обучение, завършени от 
операторите, както и 
квалификациите, придобити от тях 
въз основа на предходно 
законодателство, трябва да се 
запазят. Държавите членки и 
местните и регионалните органи 
следва да обмислят какви действия да 
предприемат, за да привлекат групи, 
които понастоящем са слабо 
представени във въпросните 
професионални области, включително 
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чрез използване на ресурсите, 
предназначени за Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), и как да 
се стимулира насърчаването на нови 
и подобрени умения, насочени 
конкретно към подпомагане на 
стабилна, местна и висококачествена 
заетост в общностите в селските 
райони. Списъкът с обучени и 
сертифицирани монтажници следва да 
бъде оповестен публично и широко 
популяризиран, за да се гарантира 
доверието на потребителите и лесен 
достъп до персонализирани умения за 
проектиране и монтаж, гарантиращи 
правилното монтиране и работа на 
отоплителните и охладителните системи 
на основата на енергия от възобновяеми 
източници.

Изменение 46

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Преходът към по-интегрирана 
енергийна система, която подкрепя 
чистата енергия и неутралната по 
отношение на климата икономика, 
гарантира предоставянето на нови 
възможности за професионално 
обучение и предотвратява загубата 
на работни места.

Изменение 47

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието на инфраструктурата 
за мрежи за районно отопление и 
охлаждане следва да бъде засилено и 
насочено към използване на по-широк 

(14) Развитието на инфраструктурата 
за мрежи за районно отопление и 
охлаждане следва да бъде засилено и 
насочено към използване на по-широк 
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набор от възобновяеми източници за 
топлинна енергия или енергия за 
охлаждане по ефективен и гъвкав начин 
с цел засилване на внедряването на 
енергията от възобновяеми източници и 
задълбочаване на интеграцията на 
енергийната система. Поради това е 
целесъобразно да се актуализира 
списъкът с възобновяеми енергийни 
източници, към който мрежите за 
районно отопление и охлаждане следва 
все повече да се адаптират, и да се 
изисква интегриране на акумулирането 
на топлинна енергия като източник на 
гъвкавост, по-висока енергийна 
ефективност и по-разходоефективно 
функциониране.

набор от възобновяеми източници за 
топлинна енергия или енергия за 
охлаждане по ефективен и гъвкав начин 
с цел засилване на внедряването на 
енергията от възобновяеми източници и 
задълбочаване на интеграцията на 
енергийната система. Поради това е 
необходимо държавите членки да 
подпомагат обновяването на 
съществуващи и развитието на 
високоефективни възобновяеми 
районни отоплителни и охладителни 
мрежи от 4-то и 5-о поколение, 
захранвани изключително с горива от 
възобновяеми енергийни източници и 
неизбежна отпадна топлина или 
студ, да актуализират списъка с 
възобновяеми енергийни източници, 
към който мрежите за районно 
отопление и охлаждане следва все 
повече да се адаптират, и да се изисква 
интегриране на акумулирането на 
топлинна енергия като източник на 
гъвкавост, по-висока енергийна 
ефективност и по-разходоефективно 
функциониране.

Изменение 48

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разпределените активи за 
акумулиране, като например битови 
батерии и батерии на електрически 
превозни средства, имат потенциала да 
предложат на електроенергийната 
мрежа услуги за значителна гъвкавост и 
балансиране чрез агрегиране. За да се 
улесни разработването на такива услуги, 
подзаконовите разпоредби относно 
присъединяването и експлоатацията на 
активи за акумулиране, като например 
тарифите, сроковете за изпълнение на 
ангажименти и спецификациите за 
присъединяване, следва да бъдат 

(19) Децентрализираните 
енергийни ресурси, като например 
разпределено производство на енергия 
от възобновяеми източници, 
оптимизация на търсенето, 
интелигентни устройства за 
отопление и охлаждане, резервоари за 
гореща вода, акумулиране на 
топлинна енергия, разпределени 
активи за акумулиране, като например 
битови батерии и батерии на 
електрически превозни средства, 
интелигентни отоплителни и 
охладителни системи и други 
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разработени по начин, който не 
възпрепятства потенциала на всички 
активи за акумулиране, включително 
малки и мобилни активи, да предложат 
на системата услуги за гъвкавост и 
балансиране и да допринесат за 
навлизането в още по-голяма степен на 
електрическата енергия от 
възобновяеми източници в сравнение с 
по-големите стационарни активи за 
акумулиране.

интелигентни устройства, имат 
потенциала да предложат на 
електроенергийната мрежа услуги за 
значителна гъвкавост и балансиране 
чрез агрегиране. За да се улесни 
разработването на такива устройства и 
свързани услуги, подзаконовите 
разпоредби относно присъединяването и 
експлоатацията на активите за 
децентрализирано производство и 
активите за акумулиране, като 
например тарифите, сроковете за 
изпълнение на ангажименти и 
спецификациите за присъединяване, 
следва да бъдат разработени по начин, 
който не възпрепятства потенциала на 
всички тези активи за акумулиране, 
включително малки и мобилни активи, 
да предложат на системата услуги за 
гъвкавост и балансиране и да 
допринесат за навлизането в още по-
голяма степен на електрическата 
енергия от възобновяеми източници в 
сравнение с по-големите стационарни 
активи за акумулиране. Държавите 
членки следва също така да 
предоставят равни условия за по-
малките участници на пазара, по-
специално за общностите за 
възобновяема енергия, така че те да 
могат да участват на пазара, без да се 
сблъскват с непропорционална 
административна или регулаторна 
тежест.

Изменение 49

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Повишаването на амбицията в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане е от ключово значение за 
постигане на общата цел в областта на 
енергията от възобновяеми източници, 
като се има предвид, че топлинната 

(23) Повишаването на амбицията в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане е от ключово значение за 
постигане на общата цел в областта на 
енергията от възобновяеми източници, 
като се има предвид, че топлинната 
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енергия и енергията за охлаждане 
представляват приблизително 
половината от енергийното потребление 
на Съюза, обхващайки широк спектър 
от крайни употреби и технологии в 
сградите, промишлеността и районните 
отоплителни и охладителни системи. За 
да се ускори увеличаването на енергията 
от възобновяеми източници в сектора за 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане, годишното увеличение от 
1,1 процентни пункта на равнище 
държава членка следва да бъде 
задължително като минимум за всички 
държави членки. За държавите членки, 
които вече имат дялове на енергията от 
възобновяеми източници над 50 % в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане, следва да продължи да е 
възможно да се прилага само 
половината от задължителното годишно 
увеличение, а държавите членки с 60 % 
или по-голям дял да могат да считат 
този дял за отговарящ на условията за 
годишно увеличение, посочени в член 
23, параграф 2, букви б) и в). Освен това 
следва да се определят специфични за 
държавите членки допълнителни 
средства, с които допълнителните 
усилия се преразпределят между 
държавите членки въз основа на БВП и 
разходната ефективност спрямо 
желаното равнище на енергията от 
възобновяеми енергийни източници за 
2030 г. Също така в Директива (ЕС) 
2018/2001 следва да бъде включен по-
дълъг списък с различни мерки, за да се 
улесни увеличаването на дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане. Държавите членки могат 
да прилагат една или повече мерки от 
списъка с мерки.

енергия и енергията за охлаждане 
представляват приблизително 
половината от енергийното потребление 
на Съюза, обхващайки широк спектър 
от крайни употреби и технологии в 
сградите, промишлеността и районните 
отоплителни и охладителни системи. За 
да се ускори увеличаването на енергията 
от възобновяеми източници в сектора за 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане, годишното увеличение от 
1,1 процентни пункта на равнище 
държава членка следва да бъде 
задължително като минимум за всички 
държави членки. За държавите членки, 
които вече имат дялове на енергията от 
възобновяеми източници над 50 % в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане, следва да продължи да е 
възможно да се прилага само 
половината от задължителното годишно 
увеличение, а държавите членки с 60 % 
или по-голям дял да могат да считат 
този дял за отговарящ на условията за 
годишно увеличение, посочени в член 
23, параграф 2, букви б) и в). Освен това 
следва да се определят специфични за 
държавите членки допълнителни 
средства, с които допълнителните 
усилия се преразпределят между 
държавите членки въз основа на БВП и 
разходната ефективност спрямо 
желаното равнище на енергията от 
възобновяеми енергийни източници за 
2030 г., и държавите членки 
извършват, с участието на местните 
и регионалните органи, оценка на 
потенциала си за енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
отоплението и охлаждането и за 
използването на неизбежна отпадна 
топлина и студ в пълно 
съответствие с принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“. Също така в Директива (ЕС) 
2018/2001 следва да бъде включен по-
дълъг списък с различни мерки, за да се 
улесни увеличаването на дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
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сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане. Държавите членки могат 
да прилагат една или повече мерки от 
списъка с мерки. При приемането и 
прилагането на тези мерки 
държавите членки следва да 
гарантират тяхната достъпност за 
всички потребители, по-специално за 
потребителите в домакинства с 
ниски доходи или в уязвими 
домакинства, и следва да изискват 
значителен дял от мерките да се 
прилагат приоритетно в 
домакинствата с ниски доходи, 
изложени на риск от енергийна 
бедност, и в социалните жилища.

Изменение 50

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Използването на възобновяеми 
горива и електрическа енергия от 
възобновяеми източници в транспорта 
може да допринесе за декарбонизацията 
на транспортния сектор на Съюза по 
разходоефективен начин и да подобри, 
наред с другото, енергийната 
диверсификация в този сектор, като 
същевременно насърчи иновациите, 
растежа и създаването на работни места 
в икономиката на Съюза и намали 
зависимостта от вноса на енергия. С 
оглед постигане на повишената цел за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, определена от Съюза, следва да 
се увеличи делът на енергията от 
възобновяеми източници, доставяна за 
всички видове транспорт в Съюза. 
Изразяването на целта в областта на 
транспорта като цел за намаляване на 
интензитета на парниковите газове би 
стимулирало все по-активното 
използване в транспорта на най-
разходоефективните горива и на 

(29) Използването на възобновяеми 
горива и електрическа енергия от 
възобновяеми източници в транспорта 
може да допринесе за декарбонизацията 
на транспортния сектор на Съюза по 
разходоефективен начин и да подобри, 
наред с другото, енергийната 
диверсификация в този сектор, като 
същевременно насърчи иновациите, 
растежа и създаването на работни места 
в икономиката на Съюза и намали 
зависимостта от вноса на енергия. С 
оглед постигане на повишената цел за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, определена от Съюза, следва да 
се увеличи делът на енергията от 
възобновяеми източници, доставяна за 
всички видове транспорт в Съюза. 
Изразяването на целта в областта на 
транспорта като цел за намаляване на 
интензитета на парниковите газове би 
стимулирало все по-активното 
използване в транспорта на най-
разходоефективните горива и на 
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горивата с най-добри характеристики по 
отношение на намалението на емисиите 
на парникови газове . Освен това целта 
за намаляване на интензитета на 
парниковите газове би стимулирала 
иновациите и би определила ясен базов 
показател за сравнение между 
различните видове гориво и 
електрическата енергия от 
възобновяеми източници в зависимост 
от техния интензитет на парникови 
газове. В допълнение към това 
увеличаването на равнището на 
основаната на енергията цел относно 
биогоривата от нови поколения и 
биогаза и въвеждането на цел за 
възобновяемите горива от небиологичен 
произход би гарантирало по-активно 
използване на възобновяемите горива с 
минимално въздействие върху околната 
среда при видовете транспорт, които са 
трудни за електрифициране. 
Постигането на тези цели следва да бъде 
гарантирано чрез определяне на 
задължения за доставчиците на горива, 
както и чрез други мерки, включени в 
[Регламент (ЕС) 2021/XXX относно 
използването на възобновяеми горива и 
горива с ниско съдържание на въглерод 
в морския транспорт — FuelEU — 
сектор „Морско пространство“, и 
Регламент (ЕС) 2021/XXX относно 
осигуряването на еднакви условия на 
конкуренция за устойчив въздушен 
транспорт]. Специални задължения за 
доставчиците на авиационни горива 
следва да се определят само в 
съответствие с [Регламент (ЕС) 
2021/XXX относно осигуряването на 
еднакви условия на конкуренция за 
устойчив въздушен транспорт].

горивата с най-добри характеристики по 
отношение на намалението на емисиите 
на парникови газове . Освен това целта 
за намаляване на интензитета на 
парниковите газове би стимулирала 
иновациите и би определила ясен базов 
показател за сравнение между 
различните видове гориво и 
електрическата енергия от 
възобновяеми източници в зависимост 
от техния интензитет на парникови 
газове. За да се гарантира обаче 
постигането на целта за намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
държавите членки следва да имат 
възможността да направят това 
чрез мерки, насочени към обеми, 
енергийно съдържание или емисии на 
парникови газове, при условие че е 
доказано, че е постигнато 
намаляването на интензитета на 
емисиите на парникови газове и 
минималните дялове. В допълнение 
към това увеличаването на равнището 
на основаната на енергията цел относно 
биогоривата от нови поколения и 
биогаза и въвеждането на цел за 
възобновяемите горива от небиологичен 
произход би гарантирало по-активно 
използване на възобновяемите горива с 
минимално въздействие върху околната 
среда при видовете транспорт, които са 
трудни за електрифициране. 
Постигането на тези цели следва да бъде 
гарантирано чрез определяне на 
задължения за доставчиците на горива, 
както и чрез други мерки, включени в 
[Регламент (ЕС) 2021/XXX относно 
използването на възобновяеми горива и 
горива с ниско съдържание на въглерод 
в морския транспорт — FuelEU — 
сектор „Морско пространство“, и 
Регламент (ЕС) 2021/XXX относно 
осигуряването на еднакви условия на 
конкуренция за устойчив въздушен 
транспорт]. Специални задължения за 
доставчиците на авиационни горива 
следва да се определят само в 
съответствие с [Регламент (ЕС) 
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2021/XXX относно осигуряването на 
еднакви условия на конкуренция за 
устойчив въздушен транспорт].

Изменение 51

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Електромобилността ще има 
съществена роля за декарбонизирането 
на транспортния сектор. За да насърчат 
по-нататъшното развитие на 
електромобилността, държавите членки 
следва да създадат механизъм за 
кредитиране, който да позволи на 
операторите на зарядни точки, достъпни 
за обществеността, да допринесат чрез 
доставяне на електрическа енергия от 
възобновяеми източници за 
изпълнението на задължението, 
установено от държавите членки за 
доставчиците на горива. При 
подпомагане на използването на 
електрическа енергия в транспортния 
сектор чрез такъв механизъм е важно 
държавите членки да продължат да 
определят високо равнище на амбиция 
за декарбонизацията на техния микс от 
течни горива в транспорта.

(30) Електромобилността ще има 
съществена роля за декарбонизирането 
на транспортния сектор. За да насърчат 
по-нататъшното развитие на 
електромобилността, държавите членки 
следва да създадат механизъм за 
кредитиране, който да позволи на 
операторите на зарядни точки, достъпни 
за обществеността, както и на частни 
зарядни точки, да допринесат чрез 
доставяне на електрическа енергия от 
възобновяеми източници за 
изпълнението на задължението, 
установено от държавите членки за 
доставчиците на горива. При 
подпомагане на използването на 
електрическа енергия в транспортния 
сектор чрез такъв механизъм е важно 
държавите членки да продължат да 
определят високо равнище на амбиция 
за декарбонизацията на техния микс от 
течни горива главно в транспортни 
сектори, в които трудно може да се 
постигне декарбонизиране, като 
например секторите на 
въздухоплаването и мореплаването.

Изменение 52

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Политиката на Съюза в областта 
на енергията от възобновяеми 

(31) Политиката на Съюза в областта 
на енергията от възобновяеми 
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източници има за цел да допринесе за 
постигане на целите на Европейския 
съюз за смекчаване на последиците от 
изменението на климата по отношение 
на намаляването на емисиите на 
парникови газове. В преследване на тази 
цел е от съществено значение да се 
допринесе и за постигането на по-
широки екологични цели, и по-
специално за предотвратяване на 
загубата на биологично разнообразие, 
върху което непреките промени в 
земеползването, свързани с 
производството на определени 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
оказват отрицателно въздействие. 
Приносът за постигане на тези цели в 
областта на климата и околната среда 
представлява за гражданите и 
законодателя на Съюза дълбок и 
съществуващ отдавна проблем, засягащ 
различни поколения. Вследствие на 
това промените в начина, по който се 
изчислява целта в областта на 
транспорта, не следва да засягат 
установените ограничения за това 
как да се отчитат за постигането на 
тази цел определени горива, 
произведени от хранителни и 
фуражни култури, от една страна, и 
горива с висок риск от непреки 
промени в земеползването, от друга 
страна. Освен това, за да не се създава 
стимул за използване в транспортния 
сектор на биогорива и биогаз, 
произведени от хранителни и 
фуражни култури, държавите членки 
следва да продължат да могат да 
избират дали да ги отчитат или не за 
постигане на целта в областта на 
транспорта. Ако не ги отчитат, те 
могат съответно да намалят целта 
за намаляване на интензитета на 
парниковите газове, като приемат, че 
основаните на хранителни и фуражни 
култури биогорива намаляват с 50 % 
емисиите на парникови газове, което 
съответства на типичните 

източници има за цел да допринесе за 
постигане на целите на Европейския 
съюз за смекчаване на последиците от 
изменението на климата по отношение 
на намаляването на емисиите на 
парникови газове. В преследване на тази 
цел е от съществено значение да се 
допринесе и за постигането на по-
широки екологични цели, и по-
специално за предотвратяване на 
загубата на биологично разнообразие, 
върху което непреките промени в 
земеползването, свързани с 
производството на определени 
биогорива с висок риск от непреки 
промени в земеползването, течни 
горива от биомаса и газообразни и 
твърди горива от биомаса, оказват 
отрицателно въздействие. Приносът за 
постигане на тези цели в областта на 
климата и околната среда представлява 
за гражданите и законодателя на Съюза 
дълбок и съществуващ отдавна проблем, 
засягащ различни поколения. 
Устойчивите биогорива, течните 
горива от биомаса и газообразните и 
твърдите горива от биомаса, които 
съвместно генерират ценен протеин 
за консумация от животни и хора и 
са произведени без обезлесяване, следва 
да бъдат градивен елемент на 
декарбонизацията на транспорта в 
разумни граници, като 
предотвратяват нежеланите 
отрицателни въздействия върху 
наличието на хранителни и фуражни 
ресурси. Държавите членки следва да 
бъдат поставени при равни условия в 
използването на тези устойчиви 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от 
биомаса, за да достигнат по-високото 
ниво на намаляване на емисиите при 
обща гранична стойност.
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стойности, посочени в приложение 
към настоящата директива, за 
намаление на емисиите на парникови 
газове чрез най-подходящите начини 
за производство на основани на 
хранителни и фуражни култури 
биогорива, както и на минималния 
праг (минималното изискване) за 
намаление на ПГ, приложим за 
повечето инсталации, произвеждащи 
такива биогорива.

Изменение 53

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За да се гарантира по-висока 
екологична ефективност на критериите 
на Съюза за устойчивост и намаление на 
емисиите на парникови газове за твърди 
горива от биомаса, използвани в 
инсталации, произвеждащи топлинна 
енергия, електрическа енергия и енергия 
за охлаждане, минималният праг за 
приложимост на тези критерии следва 
да бъде намален от сегашните 20 MW на 
5 MW.

(35) За да се гарантира по-висока 
екологична ефективност на критериите 
на Съюза за устойчивост и намаление на 
емисиите на парникови газове за твърди 
горива от биомаса, използвани в 
инсталации, произвеждащи топлинна 
енергия, електрическа енергия и енергия 
за охлаждане, минималният праг за 
приложимост на тези критерии следва 
да бъде намален от сегашните 20 MW на 
10 MW, считано от 2027 г.

Изменение 54

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Директива (ЕС) 2018/2001 
укрепи рамката за устойчивост на 
биоенергията и намаляване на емисиите 
на парникови газове чрез определяне на 
критерии за всички сектори на крайното 
потребление. В нея се определят 
специфични правила за биогоривата, 
течните горива и газообразните и 
твърдите горива от биомаса, 

(36) Директива (ЕС) 2018/2001 
укрепи рамката за устойчивост на 
биоенергията и намаляване на емисиите 
на парникови газове чрез определяне на 
критерии за всички сектори на крайното 
потребление. В нея се определят 
специфични правила за биогоривата, 
течните горива и газообразните и 
твърдите горива от биомаса, 
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произведени от горскостопанска 
биомаса, изискващи устойчивост на 
дейностите по дърводобив и отчитане на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването. За да се 
постигне по-добра защита на 
местообитания с голяма степен на 
биоразнообразие и на богати на 
въглерод местообитания, като например 
девствени гори, гори с висока степен на 
биоразнообразие, пасища и торфища, 
следва да се въведат изключения и 
ограничения за извличане на 
горскостопанска биомаса от тези зони в 
съответствие с подхода за биогорива, 
течни горива от биомаса и газообразни 
и твърди горива от биомаса, 
произведени от селскостопанска 
биомаса. Освен това критериите за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да се прилагат и за 
съществуващите инсталации на 
основата на биомаса, за да се 
гарантира, че производството на 
енергия от биомаса във всички такива 
инсталации води до намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
сравнение с енергията, произведена от 
изкопаеми горива.

произведени от горскостопанска 
биомаса, изискващи устойчивост на 
дейностите по дърводобив и отчитане на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването. За да се 
постигне по-добра защита на 
местообитания с голяма степен на 
биоразнообразие и на богати на 
въглерод местообитания, като например 
девствени гори, гори с висока степен на 
биоразнообразие, пасища и торфища, 
следва да се въведат изключения и 
ограничения за извличане на 
горскостопанска биомаса от тези зони, 
когато се добива биомаса от държави, 
които не спазват критериите за 
добив на национално или 
поднационално равнище или нямат 
системи за управление в горския район 
за снабдяване, в съответствие с подхода 
за биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
произведени от селскостопанска 
биомаса.

Изменение 55

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се намали 
административната тежест за 
производителите на възобновяеми 
горива и рециклирани въглеродни 
горива и за държавите членки, когато 
доброволни или национални схеми са 
признати от Комисията чрез акт за 
изпълнение като предоставящи 
доказателство или точни данни относно 
съответствието с критериите за 
устойчивост и намаляване на емисиите 

(37) За да се намали 
административната тежест за 
производителите на възобновяеми 
горива и рециклирани въглеродни 
горива и за държавите членки, когато 
доброволни или национални схеми са 
признати от Комисията чрез акт за 
изпълнение като предоставящи 
доказателство или точни данни относно 
съответствието с критериите за 
устойчивост и намаляване на емисиите 
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на парникови газове, както и с други 
изисквания, определени в настоящата 
директива, държавите членки следва да 
приемат резултатите от 
сертифицирането, предоставено по 
такива схеми в обхвата на признаване от 
Комисията. За да се намали тежестта 
върху малките инсталации, държавите 
членки следва да установят опростен 
механизъм за проверка за инсталации с 
мощност между 5 и 10 MW.

на парникови газове, както и с други 
изисквания, определени в настоящата 
директива, държавите членки следва да 
приемат резултатите от 
сертифицирането, предоставено по 
такива схеми в обхвата на признаване от 
Комисията. За да се намали тежестта 
върху малките инсталации, държавите 
членки следва да установят опростен 
механизъм за проверка за инсталации с 
мощност между 10 и 20 MW, считано 
от 1 януари 2027 г.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) „възобновяеми горива от 
небиологичен произход“ означава течни 
и газообразни горива, чието енергийно 
съдържание се извлича от възобновяеми 
източници, различни от биомаса;

(36) „възобновяеми горива от 
небиологичен произход“ означава течни 
и газообразни горива, чието енергийно 
съдържание се извлича от възобновяеми 
източници;

Изменение 57

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 14 о а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14оа) (11а) „стратегически 
съоръжения на енергийния преход“ 
означава всички енергопреносни 
съоръжения, необходими за 
присъединяването и интегрирането 
на възобновяеми енергийни 
източници;
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 14 о б (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14об) „енергийната ефективност на 
първо място“ означава „енергийната 
ефективност на първо място“ 
съгласно определението в член 2, 
точка 18 от Регламент (ЕС) 
2018/1999;

Изменение 59

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 14 о в (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14ов) „съвместен проект“ означава 
всяка съвместна инициатива между 
региони, градове или държави членки в 
правен, технически или финансов 
план за производство на енергия от 
възобновяеми източници, която не би 
било възможна без това 
сътрудничество;

Изменение 60

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 14 о г (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14ог) „общностна батерия“ означава 
презаредима автономна батерия с 
номинална мощност над 50 kWh, 
която е подходяща за монтиране и 
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използване в жилищна, търговска или 
промишлена среда и е собственост на 
различни заинтересовани страни или 
членове на общност за възобновяема 
енергия, потребители на собствена 
енергия от възобновяеми източници, 
които действат съвместно, или 
дружество за общност за 
възобновяема енергия;

Изменение 61

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 18 б а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18ба) „нисковъглеродни горива“ 
означава течни и газообразни горива, 
произведени от невъзобновяеми 
суровини;

Изменение 62

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 22 а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

 22аа. „биомаса от горите“ означава 
биомаса, произведена от горското 
стопанство, както и остатъци от 
горската промишленост; държавите 
членки могат да класифицират 
биомасата като високорискова 
първична биомаса по време на 
прилагането на настоящата 
директива на национално равнище, 
когато използването на такава 
биомаса като енергиен източник 
може да представлява висок риск за 
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регионалните практики за устойчиво 
управление на горите;

Изменение 63

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – точка 22 б (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22аб) „селскостопанска биомаса“ 
означава остатъци и отпадъци, 
получени чрез земеделски дейности и 
произтичащи от производството, 
поддържането и обработката на 
селскостопански продукти, 
животински отпадъци и отпадъци 
от преработването на хранителни 
продукти;

Изменение 64

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 2 – параграф 2 – точка 16 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) a) точка 16 се заменя със 
следното: 
„(16) „общност за възобновяема 
енергия“ означава юридическо лице:
a) което съгласно приложимото 
национално законодателство се 
основава на открито и доброволно 
участие, което е независимо и 
ефективно контролирано от 
акционери или членове, разположени в 
близост до проектите за 
възобновяема енергия, притежавани и 
разработвани от този правен субект;
б) чиито акционери или членове 
са физически лица, МСП или 
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местни/регионални органи, 
включително общини;
в) чиято основна цел е да 
осигурява не толкова финансови, 
колкото екологични, икономически 
или социални общностни ползи на 
своите акционери или членове или на 
местните райони, в които развива 
дейност;“

Изменение 65

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки колективно 
осигуряват постигането през 2030 г. на 
поне 40-процентов 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 45-процентов дял на енергията от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия в Съюза. 
Тъй като енергията от възобновяеми 
източници често се произвежда на 
местно и регионално равнище и 
зависи от местни и регионални МСП, 
държавите членки трябва да 
осигурят пълноценното участие на 
местните и регионални органи, 
когато определят целите и 
подкрепят мерките на политиката.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че енергията от 
биомаса се произвежда по начин, който 

3. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират в своите схеми 
за подпомагане, че енергията от 
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свежда до минимум неправомерното 
нарушаване на пазара на суровини за 
биомаса и вредните въздействия върху 
биологичното разнообразие. За тази цел 
те вземат предвид йерархията на 
отпадъците, посочена в член 4 от 
Директива 2008/98/ЕО, и каскадния 
принцип, посочен в трета алинея.

биомаса се произвежда по начин, който 
свежда до минимум неправомерното 
нарушаване на пазара на суровини за 
биомаса и вредните въздействия върху 
биологичното разнообразие или 
климата. За тази цел те прилагат 
йерархията на отпадъците, посочена в 
член 4 от Директива 2008/98/ЕО, и 
насоките относно каскадното 
използване, посочени в трета алинея.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) използването на дървесни 
трупи, фурнирни трупи, пънове и 
корени за производство на енергия;

заличава се

Изменение 68

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) практики, които не са в 
съответствие с делегирания акт, 
посочен в трета алинея;

заличава се

Изменение 69

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част



PE703.013v02-00 54/100 AD\1257770BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) От 31 декември 2026 г. и без да 
се засягат задълженията по първа 
алинея, държавите членки не 
предоставят подкрепа за 
производството на електрическа енергия 
от горскостопанска биомаса в 
инсталации, произвеждащи само 
електрическа енергия, освен ако тази 
електрическа енергия не отговаря на 
поне едно от следните условия:

б) От 31 декември 2026 г. и без да 
се засягат задълженията по първа 
алинея, държавите членки не 
предоставят нова схема за подпомагане 
на производството на електрическа 
енергия от горскостопанска биомаса в 
инсталации, произвеждащи само 
електрическа енергия, освен ако тази 
електрическа енергия не отговаря на 
поне едно от следните условия:

Изменение 70

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) тя е произведена чрез улавяне и 
съхранение на CO2 от биомаса и 
отговаря на изискванията, определени в 
член 29, параграф 11, втора алинея.

ii) тя е произведена в съоръжение, 
което е извършило оценка, за да 
докаже своята готовност за 
прилагане на улавянето и 
съхранението на CO2 от биомаса, и 
отговаря на изискванията, определени в 
член 29, параграф 11, втора алинея;

Изменение 71

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) когенерацията не е технически 
осъществима или търговски 
жизнеспособна;

Изменение 72
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii б (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) прекратяването на помощта 
би довело до замяната на 
инсталацията с инсталация, 
основана на изкопаеми горива;

Изменение 73

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii в (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiв) тя е произведена в съоръжение, 
което е част от схема за 
подпомагане, предназначена да 
премахне риска за сигурността на 
доставките или да гарантира 
стабилност на мрежата, и отговаря 
на съответните изисквания, 
определени в член 29, параграф 11;

Изменение 74

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – подточка ii г (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiг) тя е произведена в район, 
където няма търговско търсене на 
топлинна енергия.
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Изменение 75

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от една година след 
[влизането в сила на настоящата 
директива за изменение] Комисията 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 35 относно начина на 
прилагане на каскадния принцип за 
биомаса, по-специално начина за 
свеждане до минимум на 
използването на качествена обла 
дървесина за производство на енергия, 
с акцент върху схемите за 
подпомагане и при надлежно 
отчитане на националните 
особености.

заличава се

Изменение 76

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2026 г. Комисията представя доклад 
за въздействието на схемите на 
държавите членки за подпомагане на 
биомасата, включително относно 
биоразнообразието и възможните 
нарушения на пазара, и ще оцени 
възможността за допълнителни 
ограничения по отношение на 
схемите за подпомагане на 
горскостопанската биомаса.“;

До 2026 г. Комисията представя доклад 
за въздействието на схемите на 
държавите членки за подпомагане на 
биомасата, включително относно 
биоразнообразието и възможните 
нарушения на пазара, максималното 
увеличаване на производството на 
електрическа енергия от биоенергия 
съгласно препоръката към 
Европейския съюз, съдържаща се в 
плана от 10 точки на 
Международната агенция по 
енергетика, с цел да се намали 
зависимостта от руските доставки с 
над една трета, като същевременно 
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се подкрепя Европейският зелен пакт, 
и увеличаването на производството 
на биометан от устойчиви 
източници на биомаса, по-специално 
селскостопанска биомаса, съгласно 
препоръката на Европейската 
комисия, отправена в съобщението 
„REPowerEU: Съвместни европейски 
действия за по-сигурна и устойчива 
енергия на достъпни цени“.“;

Изменение 77

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 3 – параграф 4 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки установяват 
рамка, която може да включва схеми за 
подпомагане и да улеснява 
оползотворяването на споразуменията 
за закупуване на електрическа енергия 
от възобновяеми източници, 
позволяваща внедряването на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници до равнище, което е в 
съответствие с националния принос на 
държавата членка, посочен в параграф 2, 
и с темп, който е в съответствие с 
индикативните криви, посочени в член 
4, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) 
2018/1999. По-специално тази рамка 
води до преодоляване на оставащите 
пречки пред постигането на високо 
равнище на снабдяване с електрическа 
енергия от възобновяеми източници, 
включително пречките, свързани с 
процедурите за издаване на 
разрешителни. При разработването на 
тази рамка държавите членки вземат 
предвид допълнителната електрическа 
енергия от възобновяеми източници, 
необходима за задоволяване на 
търсенето в сектора на транспорта, 
промишлеността, строителството и 

4а. Държавите членки установяват 
рамка, която може да включва схеми за 
подпомагане и да улеснява 
оползотворяването на споразуменията 
за закупуване на електрическа енергия 
от възобновяеми източници, 
позволяваща внедряването на 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници до равнище, което е в 
съответствие с националния принос на 
държавата членка, посочен в параграф 2, 
и с темп, който е в съответствие с 
индикативните криви, посочени в член 
4, буква а), точка 2 от Регламент (ЕС) 
2018/1999. По-специално тази рамка 
води до преодоляване на оставащите 
пречки пред постигането на високо 
равнище на снабдяване с електрическа 
енергия от възобновяеми източници, 
включително пречките, свързани с 
процедурите за издаване на 
разрешителни и развитието на 
необходимите преносни мрежи и 
стратегическите съоръжения за 
енергиен преход, включително мерки 
за ускоряване и опростяване на 
процедурите за издаване на 
разрешителни, и осигурява 
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топлинната енергия и енергията за 
охлаждане, както и за производството 
на възобновяеми горива от 
небиологичен произход.“;

дългосрочни ценови сигнали за 
инвестиционните решения, 
включително за инвестициите в 
адекватността, стабилността и 
гъвкавостта на системата, чрез 
конкурентни, прозрачни и 
недискриминационни тръжни 
процедури, които предвиждат 
основаващи се на пазарните цени 
плащания за бенефициерите. На 
проектите за енергия от 
възобновяеми източници и 
свързаните с тях преносни мрежи, 
които са от стратегически интерес, 
ще се даде приоритет чрез опростен 
процес за издаване на разрешителни. 
При разработването на тази рамка 
държавите членки вземат предвид 
допълнителната електрическа енергия 
от възобновяеми източници, 
необходима за задоволяване на 
търсенето в сектора на транспорта, 
промишлеността, строителството и 
топлинната енергия и енергията за 
охлаждане, както и за производството 
на възобновяеми горива от 
небиологичен произход. Държавите 
членки и съответните им 
поднационални администрации се 
стремят да насърчават най-
устойчивите технологии за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, например 
чрез оценяване на интегрирания 
въглероден отпечатък на проектите 
и прилагане на най-добрите практики 
за устойчивост при разработването 
на проекта.“;

Изменение 78

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 7 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на първа алинея, букви 
а), б) или в) газът и електрическата 
енергия от възобновяеми източници се 
вземат предвид само веднъж за целите 
на изчисляването на дела на брутното 
крайно потребление на енергия от 
възобновяеми източници. Енергията, 
произведена от възобновяеми горива от 
небиологичен произход, се отчита в 
сектора — електроенергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане или 
транспорт — в който е изразходвана.

По отношение на първа алинея, букви 
а), б) или в) газът и електрическата 
енергия от възобновяеми източници се 
вземат предвид само веднъж за целите 
на изчисляването на дела на брутното 
крайно потребление на енергия от 
възобновяеми източници. 
Електроенергията и енергията, 
произведени от възобновяеми горива от 
небиологичен произход, се отчитат в 
сектора — електроенергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане или 
транспорт — и в държавата членка, в 
която са изразходвани, само ако 
между участващите държави членки 
предварително са договорени 
статистически трансфер, съвместен 
проект или съвместна схема за 
подпомагане. В противен случай, 
когато възобновяеми горива от 
небиологичен произход се потребяват 
от държава членка, различна от 
държавата членка, в която са 
произведени, държавата членка 
производител отчита минимално 
ниво на енергия.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 9 – параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. До 31 декември 2025 г. всяка 
държава членка се ангажира да създаде 
поне един съвместен проект с една или 
повече други държави членки за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници. На Комисията 
се съобщава такова споразумение, 
включително датата, на която се очаква 
проектът да започне да се осъществява. 

1а. До 31 декември 2025 г. всяка 
държава членка се ангажира да създаде 
поне един съвместен проект с една или 
повече други държави членки за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници. В 
сътрудничеството при изготвянето и 
изпълнението на този съвместен 
проект следва да участват местните 
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За проекти, финансирани от национални 
вноски по механизма на Съюза за 
финансиране на енергията от 
възобновяеми източници, създаден с 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
2020/129425 на Комисията, се счита, че 
изпълняват това задължение за 
участващите държави членки.“;

и регионалните органи и частни 
оператори. На Комисията се съобщава 
такова споразумение, включително 
датата, на която се очаква проектът да 
започне да се осъществява. За проекти, 
финансирани от национални вноски по 
механизма на Съюза за финансиране на 
енергията от възобновяеми източници, 
създаден с Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2020/129425 на Комисията, се 
счита, че изпълняват това задължение за 
участващите държави членки. 
Местните и регионалните органи, 
участващи в трансгранични проекти, 
включително в съвместни структури 
като еврорегионите и Eвропейските 
групи за териториално 
сътрудничество, следва също да 
отговарят на условията за финансова 
подкрепа и техническа помощ.“;

__________________ __________________
25 Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2020/1294 на 
Комисията от 15 септември 2020 г. 
относно механизма за финансиране на 
възобновяемата енергия в Съюза (OJ 
L 303, 17.9.2020 г., стр. 1).

25 Регламент за изпълнение (ЕС) 
2020/1294 на Комисията от 15 
септември 2020 г. относно механизма за 
финансиране на възобновяемата енергия 
в Съюза (ОВ L 303, 17.9.2020 г., стр. 1).

Изменение 80

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 9 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки, граничещи с 
морски басейн, си сътрудничат при 
съвместното определяне на 
количеството енергия от възобновяеми 
източници в морето, което планират да 
произвеждат в този морски басейн до 
2050 г., с междинни етапи за 2030 и 
2040 г. Те вземат предвид спецификите 
и развитието във всеки регион, 
потенциала за производство на 

7а. Държавите членки, граничещи с 
морски басейн, си сътрудничат при 
съвместното определяне и разпределяне 
на адекватно пространство в своите 
морски пространствени планове за 
количеството енергия от възобновяеми 
източници в морето, което планират да 
произвеждат в този морски басейн, и 
съответната инфраструктура до 
2050, с междинни етапи за 2030 и 
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възобновяема енергия в морето в 
морския басейн и значението да се 
гарантира свързаното с тях интегрирано 
планиране на електроенергийната 
мрежа. Държавите членки съобщават 
това количество в актуализираните 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени съгласно член 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.“;

2040 г. Те улесняват съвместното 
съществуване с морските дейности и 
вземат предвид опазването на 
околната среда и ландшафта, 
спецификите и развитието във всеки 
регион, и по-специално дейностите, 
които вече се извършват в 
съответния район, социално-
икономическата действителност и 
евентуалните вреди за околната 
среда, техническата и 
икономическата осъществимост на 
инфраструктурата на преносните 
мрежи, потенциала за производство на 
възобновяема енергия в морето в 
морския басейн и значението на това 
да се гарантира свързаното с тях 
интегрирано планиране на 
електроенергийната мрежа и да се 
спазва законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. За тази 
цел следва да се задълбочи 
сътрудничеството в областта на 
регионалното планиране на морските 
пътища, риболова, защитените и 
ограничени зони и енергийната 
инфраструктура, да се подобри 
сътрудничеството в рамките на 
научноизследователската дейност 
между частния и публичния сектор и 
да се насърчава диалогът между 
компетентните държавни 
институции и да се развива всяка 
друга подходяща дейност. Държавите 
членки съобщават това количество в 
актуализираните интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени 
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.“;

Изменение 81

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 9 – параграф 7 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира устойчивото 
управление на морското 
пространство и бреговете и да се 
оползотвори потенциалът на 
възобновяемите източници в морето, 
държавите членки, граничещи с 
морски басейн, използват процес за 
морско пространствено планиране, 
който е придружен от солиден подход 
към общественото участие, 
предоставящ възможност възгледите 
на заинтересованите страни и на 
засегнатите крайбрежни общности 
да се вземат предвид на ранен етап. 
За да засилят широкото обществено 
одобрение, държавите членки 
гарантират възможността за 
включване на общностите за енергия 
от възобновяеми източници в 
съвместни проекти за 
сътрудничество в областта на 
енергията от възобновяеми 
източници в морето.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б 
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 9 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се намали сложността, да се 
повишат ефективността и 
прозрачността и да се спомогне за 
задълбочаване на сътрудничеството 
между държавите членки, следва да 
има едно-единствено звено за 
контакт („единно звено за контакт“) 
за всеки приоритетен коридор за 
мрежи, разположени в морето, 
улесняващо процеса на издаване на 
разрешителни за проекти от общ 
интерес за производство на енергия 
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от възобновяеми източници, 
разположени в морето.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 – параграф 8 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като държавите членки 
извършат оценка съгласно първата 
алинея, Комисията анализира 
пречките за сключването на 
дългосрочни споразумения за 
закупуване на енергия, по-специално за 
прилагането на трансгранични 
споразумения за закупуване на 
електрическа енергия от 
възобновяеми източници, и издава 
насоки за премахването на тези 
пречки.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 – параграф 9 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки представят 
оценка на своя процес на издаване на 
разрешителни и на мерките за 
внасяне на подобрения, които трябва 
да бъдат предприети в съответствие 
с насоките в актуализирания 
интегриран национален план в 
областта на енергетиката и 
климата, посочен в член 14, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/199, съгласно 
определените в същия член процедура 
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и срокове.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 – параграф 9 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От държавите членки се изисква да 
разработят процеси за стратегическо 
планиране с цел определяне на 
наличната земя за внедряване на 
проекти за възобновяеми енергийни 
източници, по-специално деградирала 
земя и налична земя за многократна 
употреба, например селскостопанска 
земя и вътрешни водни обекти, 
където могат да бъдат внедрени 
проекти за енергия от възобновяеми 
източници.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 – параграф 9 – алинея 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява мерките за 
внасяне на подобрения, както и 
ключовите показатели за 
ефективността на държавите 
членки. Тази информация следва да 
бъде предоставена на разположение 
на обществеността. Комисията 
въвежда стимули за държавите 
членки, които имат по-високи 
резултати съгласно оценката на 
ключовите показатели за 
ефективността, включително 
приоритетен достъп до средствата 
на ЕС, предназначени за проекти за 
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производство на енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да насърчат производството и 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в строителния 
сектор, държавите членки определят 
индикативна цел за дела на енергията от 
възобновяеми източници в крайното 
потребление на енергия в техния 
строителен сектор за 2030 г., която е в 
съответствие с индикативната цел за 
поне 49 % дял на енергията от 
възобновяеми източници в строителния 
сектор в крайното потребление на 
енергия на Съюза за 2030 г. 
Националната цел се изразява като дял в 
националното крайно потребление на 
енергия и се изчислява в съответствие с 
методиката, посочена в член 7. 
Държавите членки включват целта си в 
актуализираните интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени 
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, както и информация за 
начина, по който планират да я 
постигнат.

1. За да насърчат производството и 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в строителния 
сектор, държавите членки определят 
индикативна цел за дела на енергията от 
възобновяеми източници в крайното 
потребление на енергия в техния 
строителен сектор за 2030 г., която е в 
съответствие с индикативната цел за 
поне 49 % дял на енергията от 
възобновяеми източници в строителния 
сектор в крайното потребление на 
енергия на Съюза за 2030 г. 
Националната цел се изразява като дял в 
националното крайно потребление на 
енергия и се изчислява в съответствие с 
методиката, посочена в член 7, 
включително се изчислява делът на 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, обхващащо 
потреблението на собствена енергия, 
енергийните общности и дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в електроенергийния микс. 
Държавите членки включват целта си в 
актуализираните интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени 
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, както и информация за 
начина, по който планират да я 
постигнат.
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Изменение 88

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки въвеждат 
мерки в своите строителни наредби и 
правилници и, когато е приложимо, в 
своите схеми за подпомагане, за да 
увеличат дела на електрическата 
енергия, топлинната енергия и 
енергията за охлаждане от 
възобновяеми източници в сградния 
фонд, включително национални мерки, 
свързани със значително увеличаване на 
потреблението на собствена 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници, общности за възобновяема 
енергия и акумулиране на енергия на 
местно равнище, в комбинация с 
подобрения на енергийната 
ефективност, свързани с когенерацията 
и с пасивни сгради, сгради с почти 
нулево потребление на енергия и сгради 
с нулево потребление на енергия.

2. Държавите членки въвеждат 
мерки в своите строителни наредби и 
правилници и, когато е приложимо, в 
своите схеми за подпомагане, за да 
увеличат дела на електрическата 
енергия, топлинната енергия и 
енергията за охлаждане от 
възобновяеми източници в сградния 
фонд, включително национални мерки, 
свързани със значително увеличаване на 
потреблението на собствена 
електрическа енергия от възобновяеми 
източници, общности за възобновяема 
енергия, споделяне на енергия от 
възобновяеми източници на местно 
равнище и акумулиране на енергия на 
местно равнище, в комбинация с 
подобрения на енергийната 
ефективност, свързани с когенерацията 
и с пасивни сгради, сгради с почти 
нулево потребление на енергия и сгради 
с нулево потребление на енергия.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се постигне индикативният 
дял на енергия от възобновяеми 
източници, посочен в параграф 1, 
държавите членки насърчават 
използването на отоплителни и 
охладителни системи и съоръжения на 
основата на енергия от възобновяеми 

4. За да се постигне индикативният 
дял на енергия от възобновяеми 
източници, посочен в параграфи 1 и 3, 
държавите членки насърчават 
използването на ефективни 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на основата на енергия от 
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източници. За тази цел държавите 
членки използват всички подходящи 
мерки, инструменти и стимули, 
включително, наред с другото, 
енергийни етикети, разработени 
съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
сертификати за енергийни 
характеристики съгласно Директива 
2010/31/ЕС или други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално равнище 
или на равнището на Съюза, и 
осигуряват предоставянето на 
подходяща информация и консултации 
относно алтернативи, които се 
основават на възобновяеми енергийни 
източници и са с висока енергийна 
ефективност, както и относно наличните 
финансови инструменти и стимули за 
насърчаване на по-висок темп на замяна 
на стари отоплителни системи и 
нарастващо преминаване към решения, 
основани на възобновяема енергия.“;

възобновяеми източници, включително 
интелигентни отоплителни и 
охладителни системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници, 
както и интелигентни 
децентрализирани енергийни ресурси в 
сградите. За тази цел държавите членки 
използват всички подходящи мерки, 
инструменти и стимули, включително, 
наред с другото, енергийни етикети, 
разработени съгласно Регламент (ЕС) 
2017/1369 на Европейския парламент и 
на Съвета26, сертификати за енергийни 
характеристики съгласно Директива 
2010/31/ЕС или други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално равнище 
или на равнището на Съюза, и 
осигуряват предоставянето на 
подходяща информация и консултации 
относно алтернативи, които се 
основават на възобновяеми енергийни 
източници и са с висока енергийна 
ефективност, както и относно наличните 
финансови инструменти и стимули за 
насърчаване на по-висок темп на замяна 
на стари отоплителни системи и 
нарастващо преминаване към решения, 
основани на възобновяема енергия.“;

__________________ __________________
26 Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 юли 2017 година за определяне на 
нормативна рамка за енергийно 
етикетиране и за отмяна на Директива 
2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., 
стр. 1).

26 Регламент (ЕС) 2017/1369 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 юли 2017 година за определяне на 
нормативна рамка за енергийно 
етикетиране и за отмяна на Директива 
2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., 
стр. 1).

Изменение 90

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 15 б (нов)



PE703.013v02-00 68/100 AD\1257770BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Вмъква се следният член:
„Член 15б
Интегрирана оценка и интегрирано 
планиране на възобновяемите 
енергийни източници
Държавите членки извършват 
интегрирано картографиране и 
планиране за внедряване на 
възобновяеми енергийни източници на 
своята територия в координация с 
всички национални, регионални и 
местни органи.
При интегрираното картографиране 
и планиране, посочено в параграф 1, се 
отчитат и съоръженията за 
акумулиране на енергия, които са 
необходими за осигуряване на 
стабилно и устойчиво навлизане на 
възобновяемите източници, като се 
вземат предвид елементи като 
сезонните колебания и периодите на 
недостиг на енергия.
При определянето на най-
подходящите райони за внедряването 
на енергия от възобновяеми 
източници държавите членки 
определят различните нива на 
приоритет, като вземат предвид 
както наличието на енергиен 
източник, така и опазването на 
околната среда и биологичното 
разнообразие и въздействията върху 
местните общности и вече 
съществуващите дейности. 
Държавите членки могат да улеснят 
изпълнението в определените райони 
на проектите, които са с най-висок 
приоритет, чрез процеса на издаване 
на разрешения, посочен в член 16, 
параграф 6, без да се нарушава член 16, 
параграф 7.“;
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Изменение 91

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
схемите за сертифициране са достъпни 
за монтажници и проектанти на всички 
форми на отоплителни и охладителни 
системи на основата на енергия от 
възобновяеми източници в 
строителството, промишлеността и 
селско стопанство, както и за 
монтажници на слънчеви 
фотоволтаични уредби. При тези схеми 
могат да се вземат предвид 
съществуващите схеми и структури в 
зависимост от случая, и те се основават 
на критериите, установени в 
приложение IV. Всяка държава членка 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави членки в съответствие 
с тези критерии.

3. Държавите членки гарантират, че 
схемите за сертифициране са достъпни 
за монтажниците и проектантите на 
всички форми на отоплителни и 
охладителни системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници в 
строителството, промишлеността и 
селското стопанство, както и за 
монтажниците на слънчеви, термични 
и фотоволтаични системи, 
повърхностни геотермални системи и 
термопомпи, включително системи 
за акумулиране и активно 
оптимизиране на потреблението. При 
тези схеми могат да се вземат предвид 
съществуващите схеми и структури в 
зависимост от случая, и те се основават 
на критериите, установени в 
приложение IV. Всяка държава членка 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави членки в съответствие 
с тези критерии.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
разполагат с достатъчен брой обучени и 
квалифицирани монтажници на 
отоплителни и охладителни системи на 
основата на енергия от възобновяеми 
източници за съответните 
технологии, които да обслужват 

Държавите членки гарантират, че с 
оглед на съответните технологии 
разполагат с достатъчен брой обучени и 
квалифицирани монтажници на 
отоплителни и охладителни системи на 
основата на енергия от възобновяеми 
източници, слънчеви термични и 
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нарастващия брой отоплителни и 
охладителни системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници, 
необходим за постигане на годишното 
увеличение на дела на енергията от 
възобновяеми източници в сектора за 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане, посочено в член 23.

фотоволтаични системи, 
повърхностни геотермални системи, 
термопомпи и системи за 
акумулиране и активно оптимизиране 
на потреблението, които да обслужват 
нарастващия брой отоплителни и 
охладителни системи на основата на 
енергия от възобновяеми източници, 
необходим за постигане на годишното 
увеличение на дела на енергията от 
възобновяеми източници в сектора за 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане съгласно член 23, в 
сградите съгласно член 15а и в 
транспорта в съответствие с член 
25, както и за постигане на общата 
цел за енергията от възобновяеми 
източници, посочена в член 3.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 18 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се постигне този достатъчен брой 
монтажници и проектанти, държавите 
членки гарантират, че са предоставени 
достатъчно програми за обучение за 
придобиване на квалификация или за 
сертифициране, обхващащи технологии 
за отопление и охлаждане с използване 
на възобновяеми източници и техните 
най-нови иновативни решения. 
Държавите членки въвеждат мерки за 
насърчаване на участието в такива 
програми, по-специално от малки и 
средни предприятия и самостоятелно 
заетите лица. Държавите членки могат 
да прилагат доброволни споразумения 
със съответните доставчици и търговци 
на технологии, за да обучат достатъчен 
брой монтажници, който може да се 
основава на прогнозите за продажбите, 
относно най-новите иновативни 

За да се постигне този достатъчен брой 
монтажници и проектанти, държавите 
членки или техните компетентни 
органи на регионално и местно 
равнище гарантират, че са предоставени 
достатъчно програми за обучение за 
придобиване на квалификация или за 
сертифициране, обхващащи технологии 
за отопление и охлаждане с използване 
на възобновяеми източници, 
технологии за акумулиране и техните 
най-нови иновативни решения, 
включително инфраструктура. 
Държавите членки въвеждат мерки за 
насърчаване на участието в такива 
програми, по-специално от малки и 
средни предприятия и самостоятелно 
заетите лица. Държавите членки могат 
да прилагат доброволни споразумения 
със съответните доставчици и търговци 
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решения и технологии, налични на 
пазара.

на технологии, за да обучат достатъчен 
брой монтажници, който може да се 
основава на прогнозите за продажбите, 
относно най-новите иновативни 
решения и технологии, налични на 
пазара.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 18 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В срок до 31 декември 2025 г. 
Комисията извършва оценка на 
наличните обучени и квалифицирани 
монтажници на технологии за 
енергията от възобновяеми 
източници, които са необходими, за 
да се отговори на търсенето на 
пазара на труда в държавите членки. 
При необходимост Комисията 
отправя препоръки към държавите 
членки за запълване на недостига на 
обучени работници, които се 
оповестяват публично.

Изменение 95

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а – подточка i
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите членки 
гарантират издаването на гаранция за 
произход в отговор на искане от страна 
на производител на електрическа 
енергия от възобновяеми източници. 
Държавите членки може да 
предвидят издаването на гаранции за 
произход за енергия от 

„За тази цел държавите членки 
гарантират издаването на гаранция за 
произход в отговор на искане от страна 
на производител на електрическа 
енергия от възобновяеми източници. 
Издаването на гаранции за произход 
може да се обвърже с изискване за 
минимална гранична стойност на 
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невъзобновяеми източници. Издаването 
на гаранции за произход може да се 
обвърже с изискване за минимална 
гранична стойност на мощността. 
Гаранцията за произход е за стандартно 
количество енергия от 1 MWh. За всеки 
MWh произведена енергия може да бъде 
издадена само една гаранция за 
произход.

мощността. Гаранцията за произход е за 
стандартно количество енергия от 1 
MWh. За всеки MWh произведена 
енергия може да бъде издадена само 
една гаранция за произход.“;

Изменение 96

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 20 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
операторите на преносни системи и от 
операторите на разпределителни 
системи на тяхната територия да 
предоставят информация относно дела 
на електрическата енергия от 
възобновяеми източници и 
„съдържанието“ на емисии на 
парникови газове в електрическата 
енергия, доставена във всяка пазарна 
зона, възможно най-точно и възможно 
най-близко до реалното време на 
нейното предоставяне, но на времеви 
интервали от не повече от един час, с 
прогнозиране, когато има такова. Тази 
информация се предоставя цифрово по 
начин, който гарантира, че тя може да 
се използва от участници на пазара на 
електроенергия, доставчици на 
агрегирани услуги, потребители и 
крайни потребители и че може да се 
чете от електронни средства за 
комуникация, като например 
интелигентни измервателни системи, 
зарядни точки за електрически превозни 
средства, отоплителни и охладителни 
системи и системи за енергийно 
управление на сградите.

1. Държавите членки изискват от 
операторите на преносни системи и от 
операторите на разпределителни 
системи на тяхната територия да 
предоставят информация относно дела 
на електрическата енергия от 
възобновяеми източници и 
„съдържанието“ на емисии на 
парникови газове в електрическата 
енергия, доставена във всяка пазарна 
зона, възможно най-точно и възможно 
най-близко до реалното време на 
нейното предоставяне с прогнозиране, 
когато има такова. Тази информация се 
предоставя цифрово по начин, който 
дава възможност тя да може да се 
използва от участници на пазара на 
електроенергия, доставчици на 
агрегирани услуги, потребители и 
крайни потребители и че може да се 
чете от електронни средства за 
комуникация, като например 
интелигентни измервателни системи, 
зарядни точки за електрически превозни 
средства, отоплителни и охладителни 
системи и системи за енергийно 
управление на сградите. Държавите 
членки гарантират, че на 
операторите на преносни системи и 
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на операторите на разпределителни 
системи се предоставя по законен 
път достъп до съответните данни с 
цел изпълнение на тази задача.

Изменение 97

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 20 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към изискванията 
в [предложението за регламент относно 
батериите и отпадъчните батерии, за 
отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020] 
държавите членки гарантират, че 
производителите на битови батерии и 
промишлени батерии позволяват достъп 
в реално време до основна информация 
за системата за управление на 
батерията, включително информация за 
капацитета на батерията, състоянието на 
изправност, степента на зареждане и 
зададената стойност за мощността, на 
собствениците и потребителите на 
батерии, както и на трети страни, 
действащи от тяхно име, като например 
дружества за енергийно управление на 
сгради и участници на пазара на 
електроенергия, при 
недискриминационни условия и 
безплатно.

2. В допълнение към изискванията 
в [предложението за регламент относно 
батериите и отпадъчните батерии, за 
отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020] 
държавите членки гарантират, че 
производителите на битови, общностни 
и промишлени батерии позволяват 
достъп в реално време до основна 
информация за системата за управление 
на батерията, включително информация 
за капацитета на батерията, състоянието 
на изправност, степента на зареждане и 
зададената стойност за мощността, на 
собствениците и потребителите на 
батерии, както и на трети страни, 
действащи от тяхно име, като например 
дружества за енергийно управление на 
сгради и участници на пазара на 
електроенергия, при 
недискриминационни условия и 
безплатно.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 20 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 4. Държавите членки гарантират, че 
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националната регулаторна рамка не 
дискриминира участието на пазарите на 
електроенергия, включително 
управлението на претоварванията и 
предоставянето на услуги за гъвкавост и 
балансиране, на малки или мобилни 
системи, като например битови батерии 
и електрически превозни средства, 
както директно, така и чрез 
агрегиране.“;

националната регулаторна рамка не 
дискриминира участието на пазарите на 
електроенергия, включително в 
управлението на претоварванията и 
предоставянето на услуги за гъвкавост и 
балансиране, на районните 
отоплителни и охладителни мрежи, 
на малките или мобилните системи, 
като например битови батерии, 
общностни батерии и електрически 
превозни средства, на устройствата за 
съхранение на топлинна енергия и 
интелигентните електрически уреди 
и системи за отопление и охлаждане, 
както и на други интелигентни 
устройства, улесняващи гъвкавото 
потребление на електроенергия от 
възобновяеми източници от страна 
на потребителите, както директно, 
така и чрез агрегиране. Държавите 
членки осигуряват еднакви условия на 
конкуренция за по-малките 
участници на пазара, по-специално за 
общностите за възобновяема енергия, 
така че те да могат да участват на 
пазара, без да се сблъскват с 
непропорционална административна 
или регулаторна тежест.

Изменение 99

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 22 a – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки се стремят 
да увеличат дела на възобновяемите 
източници в количеството енергийни 
източници, използвани за крайни 
енергийни и неенергийни цели в 
промишления сектор, с индикативно 
средно минимално годишно увеличение 
от 1,1 процентни пункта до 2030 г.

1. В координация с регионалните 
и местните власти държавите 
членки се стремят да увеличат дела на 
възобновяемите източници в 
количеството енергийни източници, 
използвани за крайни енергийни цели в 
промишления сектор, с индикативно 
средно минимално годишно увеличение 
от 1,1 процентни пункта до 2030 г.
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Изменение 100

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 22 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки включват 
планираните и предприети мерки за 
постигане на това индикативно 
увеличение в своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата и доклади за 
напредъка, представени съгласно член 
3, член 14 и член 17 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

В координация с регионалните и 
местните власти държавите членки 
включват планираните и предприети 
мерки за постигане на това индикативно 
увеличение в своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата и доклади за 
напредъка, представени съгласно член 
3, член 14 и член 17 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 22 a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
приносът на възобновяемите горива от 
небиологичен произход, използвани за 
крайни енергийни и неенергийни цели, е 
50 % от количеството водород, 
използван за крайни енергийни и 
неенергийни цели в промишлеността 
до 2030 г. За изчисляването на този 
процент се използват следните правила:

В координация с регионалните и 
местните власти държавите членки 
гарантират, че приносът на 
възобновяемите горива от небиологичен 
произход, използвани за крайни 
енергийни и неенергийни цели, е 50 % 
от количеството водород, използван за 
крайни енергийни и неенергийни цели в 
сектори, в които намаляването на 
емисиите е трудно, като 
промишлените сектори с 
високотемпературни процеси, 
въздухоплаването и корабоплаването, 
където електрификацията не е 
възможно решение, към 2030 г. За 
изчисляването на този процент се 
използват следните правила: Не по-
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късно от една година след влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията извършва оценка на 
въздействието на развитието на 
пазара на енергия от възобновяеми 
източници от небиологичен произход, 
за да прецени дали към 2030 г. е 
вероятно да има на разположение 
достатъчни обеми.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2018/2011
Член 22 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, 
че при промишлените продукти, които 
са етикетирани или за които се твърди, 
че са произведени с енергия от 
възобновяеми източници и 
възобновяеми горива от небиологичен 
произход, се посочва процентът на 
използваната енергия от възобновяеми 
източници или възобновяеми горива от 
небиологичен произход, използвани при 
придобиването на суровини и в етапа на 
предварителна обработка, производство 
и разпространение, изчислен въз основа 
на методиките, посочени в Препоръка 
2013/179/ЕС27 или като алтернатива — 
ISO 14067:2018.“;

2. В координация с регионалните 
и местните власти държавите 
членки гарантират, че при 
промишлените продукти, които са 
етикетирани или за които се твърди, че 
са произведени с енергия от 
възобновяеми източници и 
възобновяеми горива от небиологичен 
произход, се посочва процентът на 
използваната енергия от възобновяеми 
източници или възобновяеми горива от 
небиологичен произход, използвани при 
придобиването на суровини и в етапа на 
предварителна обработка, производство 
и разпространение, изчислен въз основа 
на методиките, посочени в Препоръка 
2013/179/ЕС27 или като алтернатива — 
ISO 14067:2018.“;

__________________ __________________
27 2013/179/ЕС: Препоръка на 
Комисията от 9 април 2013 г. относно 
използването на общи методи за 
измерване и оповестяване на показатели 
за екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл, 
ОВ 124, 4.5.2013 г., стр. 1–210

27 2013/179/ЕС: Препоръка на 
Комисията от 9 април 2013 г. относно 
използването на общи методи за 
измерване и оповестяване на показатели 
за екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл, 
ОВ 124, 4.5.2013 г., стр. 1–210.
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Изменение 103

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 23 – параграф 1 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1а. Държавите членки извършват 
оценка на потенциала си за енергия от 
възобновяеми източници и за 
използването на отпадна топлина и студ 
в сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане, включително, когато е 
целесъобразно, анализ на райони, 
подходящи за разгръщането им при 
нисък екологичен риск, както и на 
потенциала за маломащабни проекти в 
рамките на домакинствата. В оценката 
се определят етапни цели и мерки за 
увеличаване на възобновяемите 
енергийни източници в сектора за 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане и, когато е целесъобразно, 
използването на отпадна топлина и студ 
чрез районни отоплителни и 
охладителни системи с оглед 
установяване на дългосрочна 
национална стратегия за 
декарбонизация на сектора за топлинна 
енергия и енергия за охлаждане. 
Оценката е част от интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, посочени в 
член 3 и член 14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, и придружава цялостната 
оценка в областта на отоплението и 
охлаждането, изисквана от член 14, 
параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС.“;

1а. Държавите членки извършват 
оценка на потенциала си за енергия от 
възобновяеми източници и за 
използването на отпадна топлина и студ 
в сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане, включително, когато е 
целесъобразно, анализ на райони, 
подходящи за разгръщането им при 
нисък екологичен риск, както и на 
потенциала за маломащабни проекти в 
рамките на домакинствата, с участието 
на местните и регионалните власти. 
В оценката се определят етапни цели и 
мерки за увеличаване на 
възобновяемите енергийни източници в 
сектора за топлинна енергия и енергия 
за охлаждане и, когато е целесъобразно, 
използването на отпадна топлина и студ 
чрез районни отоплителни и 
охладителни системи и маломащабни 
проекти в рамките на 
домакинствата и МСП с оглед на 
установяването на дългосрочна 
национална стратегия за 
декарбонизация на сектора за топлинна 
енергия и енергия за охлаждане. 
Оценката е в съответствие с 
принципа „енергийната ефективност 
на първо място“ и е част от 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
посочени в член 3 и член 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, и 
придружава цялостната оценка в 
областта на отоплението и охлаждането, 
изисквана от член 14, параграф 1 от 
Директива 2012/27/ЕС.“;

Изменение 104
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в a (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 23 – параграф 1 а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Вмъква се следната алинея:
„Държавите членки предоставят по-
специално информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради и МСП относно 
разходоефективните мерки и 
финансовите инструменти за 
подобряване на използването на 
енергия от възобновяеми източници в 
отоплителните и охладителните 
системи. Държавите членки 
осигуряват информацията 
посредством достъпни и прозрачни 
инструменти за предоставяне на 
консултации въз основа на 
„обслужването на едно гише“.“;

Изменение 105

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 23 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на капацитет за 
националните и местните органи за 
планиране и изпълнение на проекти и 
инфраструктури в областта на 
възобновяемите енергийни източници;

г) изграждане на капацитет за 
националните, регионалните и 
местните органи за планиране и 
изпълнение на проекти и 
инфраструктури в областта на 
възобновяемите енергийни източници;

Изменение 106

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
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Член 23 – параграф 4 – алинея 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) други мерки на политиката с 
равностоен ефект, включително 
фискални мерки, схеми за подпомагане 
или други финансови стимули.

i) други мерки на политиката с 
равностоен ефект, включително 
фискални мерки, схеми за подпомагане 
или други финансови стимули, 
допринасящи за инсталирането на 
оборудване за отопление и охлаждане, 
използващо възобновяеми енергийни 
източници, и разработването на 
енергийни мрежи, предоставящи 
енергия от възобновяеми източници 
за отопление и охлаждане за сградите 
и за промишлеността.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането и прилагането на тези 
мерки държавите членки гарантират 
тяхната достъпност за всички 
потребители, по-специално 
домакинствата с ниски доходи или 
уязвимите домакинства, които е 
възможно да не притежават достатъчен 
начален капитал, за да могат да се 
възползват от предимствата.“

При приемането и прилагането на тези 
мерки държавите членки гарантират 
тяхната достъпност за всички 
потребители, включително за 
потребителите, които са наематели, 
по-специално за домакинствата с ниски 
доходи и уязвимите домакинства, и 
изискват значителна част от 
мерките да бъдат изпълнени като 
приоритет в домакинствата, които 
живеят в условията на енергийна 
бедност, както са определени в 
[преработения текст на 
Директивата относно енергийната 
ефективност], и в социални жилища, 
и които е възможно да не притежават 
достатъчен начален капитал, за да могат 
да се възползват от предимствата.“

Изменение 108
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква д
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 24 д – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да разширят 
изискванията за оценка и координация 
съгласно първа и трета алинея, така че 
те да обхванат оператори на 
газопреносни и газоразпределителни 
системи, включително мрежи за 
транспортиране на водород и други 
енергийни мрежи.

Държавите членки могат да разширят 
изискванията за оценка и координация 
съгласно първа и трета алинея, така че 
те да обхванат оператори на 
газопреносни и газоразпределителни 
системи, включително мрежи за 
транспортиране на водород и други 
енергийни мрежи.

Държавите членки координират 
действията си с регионите и 
градовете, за да се улесни прилагането 
на настоящия параграф.

Изменение 109

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) делът на биогоривата от нови 
поколения и на биогаза, произведени от 
суровините, посочени в част А на 
приложение IX, в енергията, доставена в 
транспортния сектор, е поне 0,2 % през 
2022 г., 0,5 % през 2025 г. и 2,2 % през 
2030 г., а делът на възобновяемите 
горива от небиологичен произход е поне 
2,6 % през 2030 г.

б) делът на биогоривата от нови 
поколения и на биогаза, произведени от 
суровините, посочени в част А на 
приложение IX, в енергията, доставена в 
транспортния сектор, е поне 0,2 % през 
2022 г., 0,5 % през 2025 г. и 2,2 % през 
2030 г., а делът на възобновяемите 
горива от небиологичен произход е поне 
2,6 % през 2030 г. Не по-късно от една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
извършва оценка на въздействието на 
развитието на пазара на енергия от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход, за да прецени 
дали към 2030 г. е вероятно да има на 
разположение достатъчни обеми.
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Изменение 110

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изчисляването на намалението, 
посочено в буква а), и на дела, посочен в 
буква б), държавите членки вземат 
предвид възобновяемите горива от 
небиологичен произход, когато те се 
използват и като междинни продукти за 
производството на конвенционални 
горива. За изчисляването на 
намалението, посочено в буква а), 
държавите членки могат да вземат 
предвид рециклираните въглеродни 
горива.

За изчисляването на намалението, 
посочено в буква а), и на дела, посочен в 
буква б), държавите членки вземат 
предвид възобновяемите горива от 
небиологичен произход, когато те се 
използват и като междинни продукти за 
производството на транспортни 
горива. За изчисляването на 
намалението, посочено в буква а), 
държавите членки могат да вземат 
предвид рециклираните въглеродни 
горива.

Изменение 111

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 25 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При въвеждане на задължението за 
доставчиците на горива държавите 
членки могат да освобождават 
доставчиците на горива, които доставят 
електрическа енергия или възобновяеми 
течни и газообразни транспортни горива 
от небиологичен произход, от 
изискването да спазват минималния дял 
на биогорива от нови поколения и 
биогаз, произведени от суровините, 
посочени в приложение IX, част А по 
отношение на тези горива.

При въвеждане на задължението за 
доставчиците на горива държавите 
членки могат да освобождават 
доставчиците на горива, които доставят 
електрическа енергия или възобновяеми 
течни и газообразни транспортни горива 
от небиологичен произход, от 
изискването да спазват минималния дял 
на биогорива от нови поколения и 
биогаз, произведени от суровините, 
посочени в приложение IX, част А по 
отношение на тези горива. Държавите 
членки могат да въведат 
задължението, посочено в букви а) и 
б) от първа алинея, с цел да 
гарантират постигането на 
определените в тези букви цели, наред 
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с другото чрез мерки, насочени към 
обемите, енергийното съдържание 
или емисиите на парникови газове, 
при условие че е доказано, че са 
постигнати намаляването на 
интензитета на парниковите газове 
и минималните дялове, посочени в 
букви а) и б) от първа алинея.

Изменение 112

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки установяват 
механизъм, който позволява на 
доставчиците на горива да обменят на 
тяхна територия кредити за доставка на 
енергия от възобновяеми източници в 
транспортния сектор. Икономически 
оператори, които подават електрическа 
енергия от възобновяеми източници на 
електрически превозни средства чрез 
обществени зарядни станции, получават 
кредити независимо дали 
икономическите оператори ще 
изпълняват задължението, определено 
от държавата членка за доставчиците на 
горива, и могат да продават тези 
кредити на доставчици на горива, на 
които се разрешава да използват 
кредитите за изпълнение на 
задължението, посочено в параграф 1, 
първа алинея.“;

2. Държавите членки установяват 
механизъм, който позволява на 
доставчиците на горива да обменят на 
тяхна територия кредити за доставка на 
енергия от възобновяеми източници в 
транспортния сектор. Икономически 
оператори, които подават електрическа 
енергия от възобновяеми източници на 
електрически превозни средства чрез 
обществени и частни зарядни станции, 
получават кредити независимо дали 
икономическите оператори ще 
изпълняват задължението, определено 
от държавата членка за доставчиците на 
горива, и могат да продават тези 
кредити на доставчици на горива, на 
които се разрешава да използват 
кредитите за изпълнение на 
задължението, посочено в параграф 1, 
първа алинея.

Изменение 113

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а – подточка i
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 26 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на изчисляването на 
брутното крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници на 
дадена държава членка, посочено в член 
7, и на целта относно намаляването на 
интензитета на парниковите газове, 
посочена в член 25, параграф 1, първа 
алинея, точка а), делът на биогоривата и 
течните горива от биомаса и на 
потребените за транспортни цели 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
произведени от хранителни и фуражни 
култури, не надхвърля с повече от един 
процентен пункт дела на тези горива в 
крайното потребление на енергия в 
транспортния сектор през 2020 г. в 
дадената държава членка, с максимална 
стойност от 7 % от крайното 
потребление на енергия в транспортния 
сектор на тази държава членка.“;

„За целите на изчисляването на 
брутното крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници на 
дадена държава членка, посочено в 
член 7, и на целта относно намаляването 
на интензитета на парниковите газове, 
посочена в член 25, параграф 1, първа 
алинея, точка а), делът на биогоривата и 
течните горива от биомаса и на 
потребените за транспортни цели 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
произведени от хранителни и фуражни 
култури, не надхвърля с повече от един 
процентен пункт дела на тези горива в 
крайното потребление на енергия в 
транспортния сектор през 2020 г. в 
дадената държава членка, с максимална 
стойност от 7 % от крайното 
потребление на енергия в транспортния 
сектор на тази държава членка. Чрез 
дерогация държавите членки могат 
да решат да изключат течните 
горива от биомаса, използвани за 
производството на електроенергия в 
най-отдалечените региони и 
районите, които не са 
взаимосвързани, от посочената по-
горе максимална стойност от 7 % за 
транспортния сектор.“;

Изменение 114

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а – подточка iv а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 27 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) делът на биогоривата и биогаза 
за транспорта, произведени от 
гроздови джибри и винени утайки, 
може да се счита за равен на 
тяхното енергийно съдържание, 
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умножено по две, в рамките на 
шестгодишен преходен период, 
започващ от влизането в сила на 
настоящата директива.

Изменение 115

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а – подточка ii
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – алинея 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

— a) в случая на твърди горива от 
биомаса — в инсталации за 
производство на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане с обща номинална входяща 
топлинна мощност, равна или по-
голяма от 5 MW,

— a) в случая на твърди горива от 
биомаса — в инсталации за 
производство на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане, които все още не са в 
експлоатация към датата на влизане 
в сила на настоящата директива, с 
обща номинална входяща топлинна 
мощност, която се равнява на или 
надвишава 20 MW, а от 1 януари 2027 
г. — която се равнява или надвишава 
10 MW;

Изменение 116

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а – подточка ii
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – алинея 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

— б) в случая на газообразни горива 
от биомаса — в инсталации за 
производство на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане с обща номинална входяща 
топлинна мощност, равна или по-
голяма от 2 MW,

— б) в случая на газообразни горива 
от биомаса — в инсталации за 
производство на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане със средна номинална 
входяща топлинна мощност, която се 
равнява на или надвишава 2 MW,

Изменение 117
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а – подточка ii
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – алинея 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ба) в случая на течни биогорива 
от биомаса — в инсталация, 
произвеждаща електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за 
охлаждане с обща номинална входяща 
топлинна мощност, която се равнява 
на или надвишава 10MW,

Изменение 118

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Настоящият параграф, с изключение на 
първа алинея, буква в), се прилага и за 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
произведени от горскостопанска 
биомаса.“;

„Настоящият параграф, с изключение на 
първа алинея, буква в), се прилага и за 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
произведени от горскостопанска 
биомаса с произход от държава, 
поднационален субект или горска 
зона, които не отговарят на 
критериите, посочени в параграф 6.“;

Изменение 119

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква в
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Първата алинея, с изключение на букви 
б) и в), и втората алинея се прилагат и за 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 

„Първата алинея, с изключение на букви 
б) и в), и втората алинея се прилагат и за 
биогорива, течни горива от биомаса и 
газообразни и твърди горива от биомаса, 
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произведени от горскостопанска 
биомаса.“;

произведени от горскостопанска 
биомаса, с произход от държава, 
поднационален субект или горска 
зона, които не отговарят на 
критериите, посочени в параграф 6.“;

Изменение 120

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Произведените от 
селскостопанска или горскостопанска 
биомаса биогорива, течни горива от 
биомаса и газообразни и твърди горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, първа алинея, 
букви а), б) и в), не са произведени от 
суровина, отгледана върху територия, 
която е била торфище през януари 
2008 г., освен ако не са представени 
доказателства, че отглеждането и 
събирането на тази суровина не е 
свързано с дренаж на почва, която не е 
била отводнена преди това.“;

„5. Произведените от 
селскостопанска или горскостопанска 
биомаса биогорива, течни горива от 
биомаса и газообразни и твърди горива 
от биомаса — с произход от държава, 
поднационален субект или горска 
зона, които не отговарят на 
критериите, посочени в параграф 6 — 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, първа алинея, букви а), б) и 
в), не са произведени от суровина, 
отгледана върху територия, която е била 
торфище през януари 2008 г., освен ако 
не са представени доказателства, че 
отглеждането и събирането на тази 
суровина не е свързано с дренаж на 
почва, която не е била отводнена преди 
това, и че компетентните органи 
могат да докладват за спазването — 
на равнището на националната, 
поднационалната или горската зона 
на произход — на критериите за 
свеждане до минимум на риска от 
използването на горскостопанска 
биомаса, получена от неустойчиво 
производство, посочена в параграф 6.“;

Изменение 121

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква д – уводна част
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Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в параграф 6, първа алинея, буква 
а), подточка iv) се заменя със 
следното:

д) в параграф 6, първа алинея, буква 
а), подточки iii) и iv) се заменят със 
следното:

Изменение 122

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква д
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 iii) зоните, определени съгласно 
международното или националното 
право или от съответния 
компетентен орган за целите на 
опазването на природата, включват 
терени с един от следните статуси 
през или след януари 2008 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статус:
— девствени гори или други горски 
територии, а именно гори и други 
горски територии с местни видове, 
където няма ясно видими признаци на 
човешка дейност и екологичните 
процеси не са съществено нарушени;
— мочурища, а именно почви, 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината;
— торфища;
освен ако се докаже, че 
производството на тази суровина не 
противоречи на тези 
природозащитни цели и не е свързано 
с дренаж на почва, която не е била 
дренирана преди това, или ако се 
докаже, че добивът на суровини е 
необходим за запазване на статуса на 
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зоната като зона с висока степен на 
биоразнообразие;

Изменение 123

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква д
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) дърводобивът се извършва, като 
се взема предвид запазването на 
качеството на почвата и 
биоразнообразието с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици, 
по начин, при който се избягва 
прибирането на пънове и корени, 
деградацията на девствени гори или 
превръщането им в горски 
насаждения и дърводобивът върху 
уязвими почви; свежда се до минимум 
мащабната гола сеч и се осигуряват 
подходящи прагове на местно равнище 
за добив на мъртва дървесина и 
изисквания за използване на 
дърводобивни системи, които 
свеждат до минимум въздействието 
върху качеството на почвата, 
включително уплътняването на 
почвата, и върху характеристиките 
на биологичното разнообразие и 
местообитанията:“;

iv) дърводобивът се извършва, като 
се взема предвид запазването на 
качеството на почвата и 
биоразнообразието с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици и 
като се използват подходящи за 
местните условия устойчиви 
практики на управление на горите, 
основани на принципите, договорени в 
рамките на Министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа и ФАО.“;

Изменение 124

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 18 - буква е - уводна част
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в параграф 6, първа алинея, буква 
б), подточка iv) се заменя със 

е) в параграф 6, първа алинея, буква 
а), подточки iii) и iv) се заменят със 
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следното: следното:

Изменение 125

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква e
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 – подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) зоните, определени от 
международното или националното 
право или от съответния 
компетентен орган за целите на 
опазването на природата, включват 
терени с един от следните статуси 
през или след януари 2008 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статус:
— девствени гори или други горски 
територии, а именно гори и други 
горски територии с местни видове, 
където няма ясно видими признаци на 
човешка дейност и екологичните 
процеси не са съществено нарушени;
— мочурища, а именно почви, 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината;
— торфища;
освен ако се докаже, че 
производството на тази суровина не 
противоречи на тези 
природозащитни цели и не е свързано 
с дренаж на почва, която не е била 
дренирана преди това, или ако се 
докаже, че добивът на суровини е 
необходим за запазване на статуса на 
зоната като зона с висока степен на 
биоразнообразие;

Изменение 126
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква e
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 6 – алинея 1 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) дърводобивът се извършва, като 
се взема предвид запазването на 
качеството на почвата и 
биоразнообразието с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици, 
по начин, при който се избягва 
прибирането на пънове и корени, 
деградацията на девствени гори или 
превръщането им в горски 
насаждения и дърводобивът върху 
уязвими почви; свежда се до минимум 
мащабната гола сеч и се осигуряват 
подходящи прагове на местно равнище 
за добив на мъртва дървесина и 
изисквания за използване на 
дърводобивни системи, които 
свеждат до минимум въздействието 
върху качеството на почвата, 
включително уплътняването на 
почвата, и върху характеристиките 
на биологичното разнообразие и 
местообитанията:“;

iv) дърводобивът се извършва, като 
се взема предвид запазването на 
качеството на почвата и 
биоразнообразието с цел свеждане до 
минимум на отрицателните последици и 
като се използват подходящи за 
местните условия устойчиви 
практики на управление на горите, 
основани на принципите, договорени в 
рамките на Министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа и ФАО.“;

Изменение 127

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква ж
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 10 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) най-малко 70 % за производство 
на електрическа енергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане от 
горива от биомаса, използвани в 
инсталации до 31 декември 2025 г., и 
най-малко 80 % от 1 януари 2026 г.“;

г) най-малко 70 % за производство 
на електрическа енергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане от 
горива от биомаса, използвани в 
инсталации, влезли в експлоатация 
между 1 януари 2021 г. и 31 декември 
2025 г., и най-малко 80 % за 
инсталациите, влезли в експлоатация 
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от 1 януари 2026 г. нататък;

Изменение 128

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 29 – параграф 13

Текст в сила Изменение

„13. За целите, посочени в параграф 1, 
първа алинея, буква в) от настоящия 
член, държавите членки могат да 
предвидят дерогации за ограничен 
период от време въз основа на 
критериите, посочени в параграфи 
2—7, 10 и 11 от настоящия член, 
като приемат различни критерии за:
a) инсталациите, разположени в най-
отдалечени региони, посочени в 
член 349 от ДФЕС, доколкото в 
такива съоръжения се произвежда 
електрическа енергия или топлинна 
енергия или енергия за охлаждане от 
газообразни и твърди горива от 
биомаса, както и в транспортния 
сектор, и по-специално в космическия 
сектор и свързаните с него 
астрофизични дейности; както и
б) газообразните и твърдите горива 
от биомаса, използвани в 
инсталациите по буква а) от 
настоящата алинея, независимо от 
мястото на произход на биомасата, 
при условие че тези критерии са 
обективно обосновани въз основа на 
факта, че тяхната цел е да се осигури 
в този най-отдалечен регион плавен 
преход към критериите, посочени в 
параграфи 2—7, 10 и 11 от настоящия 
член, като по този начин се 
стимулира преходът от изкопаеми 
горива към газообразни и твърди 
горива от биомаса.
Различните критерии, посочени в 
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настоящия параграф, са предмет на 
специално уведомление от 
съответната държава членка до 
Комисията.“

(Директива (ЕС) 2018/2001)

Изменение 129

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 30 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат мерки 
за гарантиране, че икономическите 
оператори подават надеждна 
информация относно спазването на 
критериите за устойчивост и намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
установени в член 29, параграфи 2—7, 
член 10 и член 29а, параграфи 1 и 2, и че 
икономическите оператори предоставят 
на съответната държава членка при 
поискване данните, използвани за 
съставяне на тази информация.

Държавите членки предприемат мерки 
за гарантиране, че икономическите 
оператори подават надеждна 
информация относно спазването на 
критериите за устойчивост и намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
установени в член 29, параграфи 2—7, 
член 10 и член 29а, параграфи 1 и 2, и че 
икономическите оператори предоставят 
на съответната държава членка при 
поискване данните, използвани за 
съставяне на тази информация. 
Държавите членки изискват също от 
икономическите оператори да 
организират подходящо независимо 
одитиране на подаваната от тях 
информация, както и да представят 
доказателства за неговото 
провеждане. При одитирането се 
проверява дали използваните от 
икономическите оператори системи 
са точни, надеждни и защитени 
срещу измами, включително се 
извършва проверка с цел да се 
гарантира, че материалите не са 
променяни или изхвърляни умишлено, 
така че партидата или част от нея 
да се превърне в отпадък или 
остатък. Също така при 
одитирането се извършва оценка на 
честотата и методиката на вземане 
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на проби, както и достоверността на 
данните.

Изменение 130

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква г
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 30 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За инсталации, произвеждащи 
електрическа енергия, топлинна енергия 
и енергия за охлаждане с обща 
номинална топлинна мощност между 5 
и 10 MW, държавите членки 
установяват опростени национални 
схеми за проверка с цел гарантиране на 
изпълнението на критериите за 
устойчивост и за намаление на емисиите 
на парникови газове, посочени в 
параграфи 2—7 и параграф 10 от член 
29.

За инсталации, произвеждащи 
електрическа енергия, топлинна енергия 
и енергия за охлаждане с обща 
номинална топлинна мощност между 10 
и 20 MW от 1 януари 2027 г. нататък, 
държавите членки установяват 
опростени национални схеми за 
проверка с цел гарантиране на 
изпълнението на критериите за 
устойчивост и за намаление на емисиите 
на парникови газове, посочени в 
параграфи 2 – 7 и параграф 10 от 
член 29.

Изменение 131

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 31 – параграфи 2, 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) в член 31 параграфи 2, 3 и 4 се 
заличават:

заличава се

Изменение 132

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 31 a – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията гарантира 
създаването на база данни на Съюза, 
която позволява да се проследят течни 
и газообразни възобновяеми горива и 
рециклирани въглеродни горива.

1. Комисията гарантира 
създаването на база данни на Съюза, 
която позволява да се проследят 
течните и газообразните 
възобновяеми горива, включително 
използваните за тяхното 
производство изходни суровини, 
изброени в приложение IX, и 
рециклираните въглеродни горива.

Изменение 133

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 31 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са издадени гаранции за 
произход за производството на партида 
от газове от възобновяеми източници, 
държавите членки гарантират, че тези 
гаранции за произход се анулират преди 
партидата от газове от възобновяеми 
източници да може да бъде 
регистрирана в базата данни.

4. Когато се издават гаранции за 
произход за производството на партида 
от газове от възобновяеми източници, 
държавите членки гарантират, че тези 
гаранции за произход се регистрират в 
базата данни и се анулират, след като 
партидата от газове от възобновяеми 
източници се оттегли от 
европейската мрежа за газове от 
възобновяеми източници.

Изменение 134

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива (ЕС) 2018/2001
Член 31 a – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За проверка на данните доброволните 
или национални схеми, признати от 
Комисията съгласно член 30, параграфи 
4, 5 и 6, могат да използват 
информационни системи на трети 
страни като посредници за събиране на 

За проверка на данните доброволните 
или национални схеми, признати от 
Комисията съгласно член 30, параграфи 
4, 5 и 6, могат да използват 
информационни системи на трети 
страни като посредници за събиране на 
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данните, при условие че Комисията е 
нотифицирана за такава употреба.

данните, при условие че Комисията е 
нотифицирана за такава употреба.

Доколкото е възможно, базата данни 
съдържа разбити данни на ниво NUTS 
3 или NUTS 2.

Изменение 135

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 5 – буква а
Директива (ЕС) 2018/2001
Приложение V – част В – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на изчислението по 
точка 1, буква а) намалението на 
емисиите на парникови газове от 
подобрено селскостопанско управление, 
esca, като например преминаване към 
намалена или нулева обработка на 
почвата, подобрено редуване на 
културите, използване на защитни 
култури, включително управление на 
остатъците от културите, както и 
използване на органични подобрители 
на почвата (например компост, 
естествен тор, ферментационен 
продукт), се отчита само ако те не 
създават риск от отрицателно 
въздействие върху биологичното 
разнообразие. Освен това се 
предоставят солидни и проверими 
данни, че въглеродното съдържание на 
почвата се е увеличило или има 
основание да се предполага, че се е 
увеличило през периода на отглеждане 
на суровините, като са взети под 
внимание емисиите в случаите, при 
които подобни практики водят до 
увеличена употреба на торове и 
хербициди37.“;

6. За целите на изчислението по 
точка 1, буква а) намалението на 
емисиите на парникови газове от 
подобрено селскостопанско управление, 
esca, като например преминаване към 
намалена или нулева обработка на 
почвата, съхранението на въглерод в 
почвата под формата на биовъглища, 
подобрено редуване на културите, 
използване на защитни култури, 
включително управление на остатъците 
от културите, както и използване на 
органични подобрители на почвата 
(например компост, естествен тор, 
ферментационен продукт), се отчита 
само ако те не създават риск от 
отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие. 
Въглеродът в биомасата може да 
бъде превърнат в биовъглища чрез 
пиролиза, които след това може да се 
съхраняват в земята, като 
съответно това представлява 
технология за отрицателни емисии. 
В този случай премията за подобрено 
селскостопанско управление и 
управление на торенето се 
предоставя на земеделския стопанин, 
отговорен за отрицателните емисии, 
когато се издават сертификати за 
устойчивост/екологични 
сертификати. Освен това се 
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предоставят солидни и проверими 
данни, че въглеродното съдържание на 
почвата се е увеличило или има 
основание да се предполага, че се е 
увеличило през периода на отглеждане 
на суровините, като са взети под 
внимание емисиите в случаите, при 
които подобни практики водят до 
увеличена употреба на торове и 
хербициди37.“;

_________________ _________________
37 Измерванията на въглерода в почвата 
може да представляват такова 
доказателство, например едно първо 
измерване преди отглеждането и 
последващи измервания на равни 
интервали през няколко години. В такъв 
случай преди да са налице резултатите 
от второто измерване увеличението на 
въглерода в почвата може да се 
пресметне приблизително въз основа на 
представителни опити или модели на 
почвата. От второто измерване нататък 
измерванията ще съставят базата за 
определяне на наличието на увеличение 
на въглерода в почвата и неговата 
стойност.

37 Измерванията на въглерода в почвата 
може да представляват такова 
доказателство, например едно първо 
измерване преди отглеждането и 
последващи измервания на равни 
интервали през няколко години. В такъв 
случай преди да са налице резултатите 
от второто измерване увеличението на 
въглерода в почвата може да се 
пресметне приблизително въз основа на 
представителни опити или модели на 
почвата. От второто измерване нататък 
измерванията ще съставят базата за 
определяне на наличието на увеличение 
на въглерода в почвата и неговата 
стойност.

Изменение 136

Предложение за директива
Приложение І – параграф 1 – точка 5 – буква в
Директива (ЕС) 2018/2001
Приложение V – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

„18. За целите на изчисленията, 
посочени в точка 17, подлежащите на 
разпределение емисии са eec + el + esca 
+ тези части от ep, etd, eccs и eccr, които 
се пораждат до този етап включително 
от процеса, когато завършва 
производството на съответния 
съвместен продукт. Ако е станало 
прехвърляне на емисии към съвместни 
продукти на по-ранен технологичен 

„18. За целите на изчисленията, 
посочени в точка 17, подлежащите на 
разпределение емисии са eec + el + esca 
+ тези части от ep, etd, eccs и eccr, които 
се пораждат до този етап включително 
от процеса, когато завършва 
производството на съответния 
съвместен продукт. Ако е станало 
прехвърляне на емисии към съвместни 
продукти на по-ранен технологичен 
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етап от жизнения цикъл, то това 
прехвърляне засяга само тази част от 
емисиите, която на завършващия етап от 
производството е разпределена за 
междинния горивен продукт, а не 
всички емисии от производството. В 
случая на биогаз и биометан за целите 
на изчислението се вземат предвид 
всички съвместни продукти, които не 
попадат в обхвата на точка 7. На 
отпадъците и остатъците не се 
разпределят емисии. За целите на 
изчислението по отношение на 
съвместните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание се приема, че 
енергийното им съдържание е нулево. 
За отпадъците и остатъците, 
включително всички отпадъци и 
остатъци, включени в приложение IX, се 
приема, че имат нулеви емисии на 
парникови газове в рамките на 
цялостния жизнен цикъл до процеса на 
събиране на тези материали, независимо 
дали се преработват до междинни 
продукти преди да бъдат 
трансформирани в съответния краен 
продукт. За остатъците, които не са 
включени в приложение IX и са годни 
за употреба на пазара на храни или 
фуражи, се приема, че имат същото 
количество емисии от добива, 
прибирането на реколтата или 
отглеждането на суровини, eec като 
техния най-близък заместител на 
пазара на храни и фуражи, който е 
включен в таблицата в част Г. В 
случая на газообразни или твърди 
горива от биомаса, които се 
произвеждат в рафинерии, различни от 
комбинацията на преработващи 
инсталации с котли или с 
когенерационни инсталации, подаващи 
на преработващата инсталация 
топлинна енергия и/или електрическа 
енергия, анализираната единица за 
целите на изчислението по точка 17 е 
съответната рафинерия“;

етап от жизнения цикъл, то това 
прехвърляне засяга само тази част от 
емисиите, която на завършващия етап от 
производството е разпределена за 
междинния горивен продукт, а не 
всички емисии от производството. В 
случая на биогаз и биометан за целите 
на изчислението се вземат предвид 
всички съвместни продукти, които не 
попадат в обхвата на точка 7. На 
отпадъците и остатъците не се 
разпределят емисии. За целите на 
изчислението по отношение на 
съвместните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание се приема, че 
енергийното им съдържание е нулево. 
За отпадъците и остатъците, 
включително всички отпадъци и 
остатъци, включени в приложение IX, се 
приема, че имат нулеви емисии на 
парникови газове в рамките на 
цялостния жизнен цикъл до процеса на 
събиране на тези материали, независимо 
дали се преработват до междинни 
продукти преди да бъдат 
трансформирани в съответния краен 
продукт. В случая на газообразни или 
твърди горива от биомаса, които се 
произвеждат в рафинерии, различни от 
комбинацията на преработващи 
инсталации с котли или с 
когенерационни инсталации, подаващи 
на преработващата инсталация 
топлинна енергия и/или електрическа 
енергия, анализираната единица за 
целите на изчислението по точка 17 е 
съответната рафинерия“;



PE703.013v02-00 98/100 AD\1257770BG.docx

BG

Изменение 137

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 8 – буква а а (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Приложение IX – част A – точка 5 – буква с

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В част А се вмъква следната 
буква:
с) преходни и защитни култури;

Изменение 138

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Директива (ЕС) 2018/2001
Приложение ІХ – Част А – буква ж

Текст в сила Изменение

(8а) В приложение ІХ буква ж) се 
заменя със следното:
„ж) празни гроздове от палмови 
плодове;“

(Директива (ЕС) 2018/2001)
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