
P6_TA(2008)0609 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване 

на използването на енергия от възобновяеми източници (COM(2008)0019 – C6-

0046/2008 – 2008/0016(COD)) 

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2008)0019), 

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 175, параграф 1 и член 95 от Договора за 

ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0046/2008), 

– като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно 

предложеното правно основание, 

– като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

и становищата на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните, на Комисията по международна търговия, на Комисията по икономически и 

парични въпроси, на Комисията по транспорт и туризъм, на Комисията по 

регионално развитие и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони 

(A6-0369/2008), 

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено; 

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст; 

3. Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата 

резолюция; 

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията.



 

P6_TC1-COD(2008)0016 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2008 

г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за 

изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, 

Директива 2009/28/ЕО.) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

Изявление на Комисията относно член 2, буква д) 

Комисията е на мнение, че за целите на настоящата директива понятието „промишлени 

и битови отпадъци“ може да включва и отпадъците, наричани „търговски отпадъци“. 

Изявление на Комисията относно член 23, параграф 8, втора алинея, второ тире 

Комисията е на мнение, че позоваването на целта от 20% в член 23, параграф 8, втора 

алинея, второ тире следва да не бъде тълкувано по начин, различен от този в член 3, 

параграф 1 от директивата. 

Изявление на Комисията относно член 23, параграф 8, буква в) и параграфи 9 и 10 

Комисията съзнава, че някои държави-членки още през 2005 г. са постигнали висок дял 

на енергия от възобновяеми източници. При изготвянето на докладите, посочени в член 

23, параграф 8, буква в), и параграфи 9 и 10, Комисията, като част от своята оценка на 

най-доброто съотношение на разходи и ползи, ще има предвид пределните разходи за 

увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и, ако е необходимо, ще 

включва във всяко предложение, направено съгласно горепосочения член от 

директивата, решения, които са подходящи и за тези държави-членки. 

Изявление на Комисията относно приложение VII 

Комисията ще се стреми да ускори разработването на насоките, посочени в приложение 

VII към директивата, така че те да бъдат изготвени към 2011 г., и ще сътрудничи с 

държавите-членки в подготовката на данните и методиките, необходими за оценка и 

проследяване на приноса на термопомпите за изпълнението на целите на директивата. 

В насоките ще бъдат предвидени корекции за стойностите на сезонния коефициент, 

отчитащ работните показатели на термопомпите (SPF), които да се използват за оценка 

на участието на тези термопомпи, които не се задвижват с електроенергия, така че да 

бъде отчетен фактът, че потреблението на първична енергия на термопомпите не се 

влияе от ефективността на електроенергийната система. При изготвянето на тези 

насоки Комисията ще оцени също възможността за предоставяне на методика, при 

която стойността на коефициента SPF, използвана за оценка на участието на всяка една 

термопомпа, да може да се базира на средни за ЕС климатични условия. 


