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SHORT JUSTIFICATION

In its opinion for the Committee on Industry, Research and Energy on "a roadmap for 
renewable energy in Europe of 2007, the Committee on Regional Development urged the 
European Commission to come forward as soon as possible with a proposal for a Directive on 
renewable energies, together with tools for promotion, technology transfer and the 
dissemination of best practices in the exploitation of this potential. 

It should be also recalled that the Committee was in favour of an average target of 25% 
renewables by 2020 and clear binding targets for the electricity, transport, heating and cooling 
sectors. The Committee called on the EU to clarify the roles, rights and responsibilities of the 
regions and local authorities in policy implementation, in line with the principle of 
subsidiarity.

The 'New Energy Policy for Europe' should be supported, as it fully respects Member States' 
choice of energy mix and their sovereignty over primary energy sources, while at the same 
time, the policy is underpinned with a spirit of solidarity amongst Member States, to ensure an 
integrated approach to climate change and the challenge of promoting environmental 
sustainability. It should be stressed that an energy policy using renewables offers the 
opportunity for a decentralised energy policy through the exploitation of regional potential 
and meeting regions' needs. Therefore, the competent authorities should be given the means to 
achieve these objectives. It is important that Member States consider all possible renewable 
energy technologies.

The Commission should be requested to make cogeneration compulsory, when technically 
possible, where renewable energy is produced from biomass. Furthermore, the Commission 
should study the impact of wood burning furnace projects on the local and sustainable 
development of the timber sector, given that this sector plays a major role in contributing to 
regional development and the dynamism of rural economies. 

In this context, Members States and regions should support the initiatives and activities of all 
local stakeholders involved in the development of renewable energy sources – local and 
regional authorities, farmers and foresters, businesspeople and planners, universities, 
researchers and private individuals. They should also encourage the establishment of public-
private partnerships and improve the supply and marketing circuits for the renewable energy 
produced. 

Regional and local authorities should set an example for the European public by adopting 
renewable energy technologies on their premises, encouraging the use of biofuels in their 
vehicles and saving energy by means of energy efficient installations.

It must be underlined that the use of renewables, as well as the production of equipment and 
machines, can provide development opportunities to many regions across Europe, especially 
in regions with limited job creation options.

Making full use of renewable energy sources still requires a great deal of research activity, 
product development, publicity and exchange of best practices.
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The value of renewable energy sources from the regional point of view must be strongly 
stressed. Therefore, it is important that the use of renewables serves a purpose with 
demonstrable added value. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

3. Всяка държава-членка осигурява
постигането на такъв дял на енергията 
от възобновяеми източници и от 
устойчиви източници на торф в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

Or. en

Обосновка

In several EU Member States sustainable peat is an important regional and local source of 
heat and power responding to the needs of decentralized and diversified energy systems. 
Transport fuel produced from peat would fulfil the greenhouse gas emission saving 
requirement, the benefits for climate are same as for other biofuels. Transport fuel produced 
from peat would enhance also the commercialization of 2nd generation Fischer Tropsch 
technology. Transport fuel produced from peat would also decrease the import dependency 
and the oil dependency of the European Union.
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Изменение 2

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
приеме подходящ национален план за 
действие. 

1. Всяка държава-членка приема
подходящ национален план за действие
на базата на плановете за действие в 
областта на енергетиката, 
разработен на местно и регионално 
равнище и координиран с 
регионалните политики в областта 
на планирането и използването на 
земята..

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
адекватни мерки за постигане на тези 
цели, включително национална 
политика за разработване на 
съществуващите ресурси от биомаса и 
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

В националните планове се посочват
целите на държавите-членки за дяловете 
на енергията от възобновяеми 
източници съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
адекватни мерки за постигане на тези 
цели и на регионално и местно 
равнище, включително национална и 
регионална политика за разработване на 
съществуващите ресурси от биомаса и 
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) националното законодателство и 
административните процедури да 
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позволяват и подкрепят 
установяването на публично-частни 
партньорства; както и да подкрепят 
възможностите за съвместно 
сътрудничество между 
предприятията, публичния сектор, 
училищата и университетите, с 
оглед създаване на регионални 
иновационни клъстери в духа на 
Лисабонската стратегия.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 13 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация и обучение Информация, обучение и проучвания

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки подкрепят 
проучванията в областта на 
възобновяемите източници на енергия 
и развитието на връзки между 
изследователските центрове и 
промишлеността по начин, който 
улеснява въвеждането на нови 
технологии и по-нататъшното 
развитие на продукта.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Биогоривата и другите течни горива, 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, следва да не са произведени
от суровини, произхождащи от терени 
с призната висока стойност на 
биоразнообразие, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г., независимо 
дали тези терени продължават да 
имат този статут:

3. Биогоривата и другите течни горива
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от: 

Or. en

Обосновка

The original definition "Forest undisturbed by significant human activity” in  art.15(3)a is an 
inaccurate term used mainly for statistical purposes, which leaves room for ambiguous 
interpretation as to which forests would belong to this category. In some cases, sustainably 
managed forests in normal economic use could be regarded as untouched, biodiverse forest 
and fall outside the 10% biofuel target.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г. и които в 
последващ период вече нямат такъв 

4. Суровини на базата на дървесина, 
използвани за производството на 
биогорива и другите течни горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, се добиват от 
гори, които се:
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статут:
а) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода постоянно 
или през значителна част от годината, 
включително естествени торфища;

а) управляват и използват според 
критериите за устойчиво управление 
на горите, приети на Министерската 
конференция по опазването на горите 
в Европа или според съпоставими 
критерии, установени в рамките на 
други процеси от регионалната 
политика за горите;

б) трайно залесени райони, т.е. 
терени с площ над 1 хектар, височина 
на дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или 
с дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);

б) в съответствие с националното 
законодателство в областта на 
горите и опазването на околната 
среда.

Разпоредбите в настоящия параграф 
не следва да се прилагат ако по 
времето, когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

Or. en

Обосновка
Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), has listed an 
extensive set of criteria and indicators for sustainable forest management on which all the 
signatories have to report. These criteria have also been implemented at national level and 
are nowadays an essential part of national forest legislation in many EU countries. 
Corresponding criteria and indicators have also been created in different parts of the world 
and should be used for forest-based raw materials outside Europe.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) участието на регионите в този 
процес и мерките, предприети на 
местно и регионално равнище;

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) относителните ползи за околната 
среда и разходите при производството 
на различни биогорива, ефекта, който 
политиката на Общността в областта 
на вноса има върху това,
последствията за сигурността на 
доставките и начините за балансиран 
подход между вътрешното 
производство и вноса;

а) относителните ползи за околната 
среда и разходите при производството 
на различни биогорива, като отделя 
специално внимание на 
въздействието им върху 
икономическото положение в 
регионите, свързани с тяхното 
производство, разпространение и 
използване; 
аа) ефекта, който политиката на 
Общността в областта на вноса има 
върху това, последствията за
сигурността на доставките и начините 
за постигане на балансиран подход 
между вътрешното производство и 
вноса;

Or. en
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