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10.1.2018 A8-0392/286 

Изменение  286 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 63 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (63a) Биогоривата от ново поколение 

се очаква да имат важна роля за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове от въздухоплаването и 

следователно задължението за 

комбиниране с алтернативни горива 

също следва да бъде изпълнено, 

особено във връзка с горивата, 

доставяни за целите на 

въздухоплаването. Следва да се 

разработят политики на равнището 

на Съюза и на държавите членки за 

насърчаване на оперативни мерки за 

икономия на гориво в 

корабоплаването, наред с усилия в 

областта на научните изследвания и 

развойната дейност за увеличаване на 

дела на морския транспорт, 

захранван с вятърна и слънчева 

енергия. 

Or. en 

Обосновка 

Свързано с измененията на член 25. 
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Изменение  287 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 68 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (68a) Полезното взаимодействие 

между кръговата икономика, 

биоикономиката и насърчаването на 

енергията от възобновяеми 

източници следва да бъде изтъкнато 

допълнително с цел да се гарантират 

най-ефективно използване на 

суровините и най-благоприятни 

последици за околната среда. 

Политическите мерки, приети от 

Съюза и държавите членки в подкрепа 

на производството на енергия от 

възобновяеми източници, следва 

винаги да вземат предвид принципите 

за ефективност на ресурсите и за 

оптимизирано използване на 

биомасата. 

Or. en 

Обосновка 

Директивата за енергията от възобновяеми източници следва да възприеме 

принципите на кръговата икономика и биоикономиката и да насърчава пазара на 

вторични суровини. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Изменение  288 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „енергия от възобновяеми 

източници“ означава енергия от 

възобновяеми неизкопаеми източници, а 

именно вятърна, слънчева (слънчева 

топлинна и слънчева фотоволтаична) и 

геотермална енергия , топлина от 

околната среда, енергия от приливите и 

отливите, от вълните и друга океанска 

енергия, водноелектрическа енергия, 

биомаса, сметищен газ, газ от 

пречиствателни станции за отпадъчни 

води и биогазове; 

a) „енергия от възобновяеми 

източници“ означава енергия от 

възобновяеми неизкопаеми източници, а 

именно вятърна, слънчева (слънчева 

топлинна и слънчева фотоволтаична) и 

геотермална енергия , енергия от 

околната среда, енергия от приливите и 

отливите, от вълните и друга океанска 

енергия, водноелектрическа енергия, 

биомаса, биометан, сметищен газ, газ 

от пречиствателни станции за 

отпадъчни води и биогазове; 

Or. en 

Обосновка 

Биометанът следва да бъде добавен в основното определение за енергията от 

възобновяеми източници. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Изменение  289 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „биомаса“ означава 

биоразградимата част на продукти, 

отпадъци и остатъци от биологичен 

произход от селското стопанство 

(включително растителни и животински 

вещества), горското стопанство и 

свързаните с тях промишлености, 

включително рибно стопанство и 

аквакултури, както и биоразградимата 

фракция на отпадъци, включително на 

промишлени и битови отпадъци от 

биологичен произход; 

в) „биомаса“ означава биоразградимата 

част на продукти, отпадъци и остатъци 

от биологичен произход от селското 

стопанство (включително растителни и 

животински вещества), горското 

стопанство и свързаните с тях отрасли, 

включително рибно стопанство и 

аквакултури, с изключение на торф и 

материали, представляващи част от 

геоложки образувания и/или 

превърнали се във вкаменелости, както 

и биоразградимата фракция 

на отпадъци, включително на 

промишлени, търговски и битови 

отпадъци от биологичен произход, 

както и бактерии; 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се поясни, че торфът и други материали, представляващи част от 

геоложки образувания или превърнали се във вкаменелости, се изключват. Бактериите 

са форма на възобновяема биомаса, която расте с или без извършване на 

фотосинтеза. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Изменение  290 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква ж 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „биогорива“ означава течни 

горива в транспорта, произведени от 

биомаса; 

ж) „биогорива“ означава течни или 

газообразни горива в транспорта, 

произведени от или чрез биомаса; 

Or. en 

Обосновка 

Определението за биогорива следва да обхваща както газообразни, така и течни 

биогорива. Биомасата може да служи като биологичен катализатор, който 

произвежда гориво директно като продукт от растежа на биомасата. 
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Изменение  291 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква т 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

т) „възобновяеми течни и 

газообразни транспортни горива от 

небиологичен произход“ означава течни 

или газообразни горива, различни от 

биогорива, чието енергийно съдържание 

произхожда от възобновяеми енергийни 

източници, различни от биомаса, и 

които се използват в транспорта; 

т) „възобновяеми течни и 

газообразни транспортни горива от 

небиологичен произход“ означава течни 

или газообразни горива, използвани в 

транспорта, различни от биогорива, 

чието енергийно съдържание 

произхожда от възобновяеми енергийни 

източници, различни от биомаса, при 

които въглеродът се улавя от околния 

въздух; 

Or. en 

Обосновка 

Посочената разпоредба не следва да се прилага за промишлено улавяне на въглероден 

диоксид и повторно използване на суровини, тъй като количеството въглероден 

диоксид не е постоянно. Извършената промяната в определението за течни и 

газообразни транспортни горива с небиологичен произход от възобновяеми източници, 

е свързана с член 25, където тя може бъде взета предвид при новото задължение за 

включване. 
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Изменение  292 

Адина-Йоана Вълян 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква д д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

дд) „биогорива от нови поколения“ 

означава биогорива, произведени от 

суровини, включени в списъка в част A 

на приложение IX; 

дд) „биогорива от нови поколения“ 

означава биогорива, произведени от 

отпадъчни и остатъчни суровини, 

включени в списъка в част A от 

приложение IX, които отговарят на 

принципа на йерархията на 

отпадъците и нямат значителни 

ефекти на изместване или на 

изкривяване върху пазарите за 

продукти, отпадъци или остатъци, 

въз основа на анализ на регионално 

равнище; 

Or. en 

 

 


