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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/296 

Изменение  296 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен 

от името на групата S&D 

 

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 26 – параграф 5 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Произведените от 

горскостопанска биомаса биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса, които се отчитат за целите, 

посочени в параграф 1, букви а), б) и в), 

трябва да съответстват на следните 

изисквания за минимизиране на риска 

от използване на добита по неустойчив 

начин горскостопанска биомаса: 

5. Произведените от 

горскостопанска биомаса биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса, които се отчитат за целите, 

посочени в параграф 1, букви а), б) и в), 

трябва да изключват кръглата 

дървесина и пъновете и да 

съответстват на следните изисквания за 

минимизиране на риска от използване 

на добита по неустойчив начин 

горскостопанска биомаса: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/297 

Изменение  297 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен 

от името на групата S&D 

 

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 26 – параграф 8 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото гориво) 

по-голяма или равна на 20 MW се 

отчита за целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в) само ако е произведена 

при използване на технология за 

високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС. За целите по 

букви а) и б) от параграф 1 настоящата 

разпоредба се прилага само за 

инсталации, влезли в експлоатация след 

[3 години след датата на приемане на 

настоящата директива]. За целите по 

буква в) от параграф 1 настоящата 

разпоредба не засяга обществения 

транспорт, предоставян по схеми, 

одобрени до [3 години след датата на 

приемане на настоящата директива]. 

Електроенергията, произведена от 

газообразни и твърди горива от биомаса, 

генерирана в инсталации с входяща 

мощност (на база постъпващото 

гориво), по-голяма или равна на 20 MW, 

се отчита за целите, посочени в 

параграф 1, букви а), б) и в), само ако е 

произведена при използване на 

технология за високоефективно 

комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия, както тя е 

дефинирана в член 2, параграф 34 от 

Директива 2012/27/EС, или ако е 

произведена в инсталации само за 

електропроизводство, които 

достигат нетен к.п.д. на 

електропроизводството най-малко 

40% и не използват изкопаеми горива. 

За целите по букви а) и б) от параграф 1 

настоящата разпоредба се прилага само 

за инсталации, влезли в експлоатация 

след [3 години след датата на приемане 

на настоящата директива]. За целите по 

буква в) от параграф 1 настоящата 

разпоредба не засяга обществения 

транспорт, предоставян по схеми, 

одобрени до [1 година след датата на 

приемане на настоящата директива]. 
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[Заменя изменение 250 на водещата 

комисия] 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/298 

Изменение  298 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Всяка държава членка 

гарантира, че дялът на енергията от 

биогорива от нови поколения и други 

биогорива и биогаз, произведени от 

посочени в приложение IX суровини, 

от възобновяеми течни и газообразни 

горива от небиологичен произход, от 

изкопаеми горива на базата на 

отпадъци и от електроенергия от 

възобновяеми източници, във всички 

видове транспорт през 2030 г. е поне 

12% от крайното потребление на 

енергия в транспорта в тази държава 

членка. 

 Държавите членки могат да решат 

да включат в общия дял принос, 

достигащ до 2% горива, които 

съответстват на прага за намаление 

на емисиите на парникови газове, 

посочен в член 26, параграф 7, като 

вземат предвид предвижданите 

средни количества емисии вследствие 

на непреки промени в земеползването, 

дължащи се на суровини за биогорива 

и течни горива от биомаса, посочени 

в приложение VIII, част А, или които 

са сертифицирани биогорива и течни 

горива от биомаса с нисък риск от 

непреки промени в земеползването. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

[Заменя изменение 110 на водещата 

комисия.] 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/299 

Изменение  299 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 25 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Считано от 1 януари 2021 г. държавите 

членки изискват от доставчиците на 

горива да включват минимално 

допустим енергиен дял на биогорива от 

нови поколения и на други биогорива и 

биогаз, произведени от посочени в 

приложение IX суровини, на 

възобновяеми течни и газообразни 

горива от небиологичен произход, на 

изкопаеми горива на базата на 

отпадъци и на електроенергия от 

възобновяеми източници в общото 

количество транспортни горива, които 

доставят на пазара за потребление или 

използване в рамките на една 

календарна година. 

За да се допринесе за целите на Съюза 

и за националните цели за крайното 

потребление на енергия от 

възобновяеми източници, посочени в 

член 3, считано от 1 януари 2021 г., 

държавите членки изискват от 

доставчиците на горива да включват 

минимално допустим енергиен дял на 

биогорива от нови поколения и на други 

биогорива и биогаз, произведени от 

посочени в приложение IX суровини, на 

възобновяеми течни и газообразни 

горива от небиологичен произход, на 

рециклирани въглеродни горива и на 

електроенергия от възобновяеми 

източници в общото количество 

транспортни горива, които доставят на 

пазара за потребление или използване в 

рамките на една календарна година. 

 [Заменя изменение 216 на водещата 

комисия.] 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/300 

Изменение  300 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 25 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Минимално допустимият дял трябва да 

бъде поне 1,5 % през 2021 г. и да 

нарасне до поне 6,8 % в 2030 г., 

следвайки кривата, посочена в част Б от 

приложение X. В рамките на този общ 

дял приносът на биогоривата от нови 

поколения и на биогаза, произведен от 

суровини, посочени в част А от 

приложение IX трябва да бъде поне 

0,5 % от транспортните горива, 

доставени на пазара след 1 януари 

2021 г. за потребление или използване и 

да нарасне до поне 3,6 % в 2030 г., 

следвайки кривата, посочена в част В от 

приложение X. 

Минимално допустимият дял трябва да 

бъде поне 1,5 % през 2021 г. и да 

нарасне до поне 12% в 2030 г., 

следвайки кривата, посочена в част Б от 

приложение X. В рамките на този общ 

дял приносът на биогоривата от нови 

поколения и на биогаза, произведен от 

суровини, посочени в част А от 

приложение IX трябва да бъде поне 

0,5% от транспортните горива, 

доставени на пазара след 1 януари 

2021 г. за потребление или използване и 

да нарасне до поне 3,6% в 2030 г., 

следвайки кривата, посочена в част В от 

приложение X. 

Държавите членки могат да решат 

да включат в общия дял принос, 

достигащ до 2% горива, които 

съответстват на прага за намаление 

на емисиите на парникови газове, 

посочен в член 26, параграф 7, като 

вземат предвид предвижданите 

средни количества емисии вследствие 

на непреки промени в земеползването, 

дължащи се на суровини за биогорива 

и течни горива от биомаса, посочени 

в приложение VIII, част А, или които 

са сертифицирани биогорива и течни 

горива от биомаса с нисък риск от 

непреки промени в земеползването. 
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[Заменя изменение 217 на водещата 

комисия.] 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/301 

Изменение  301 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 25 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Минимално допустимият дял на 

енергията от възобновяеми 

източници, доставяна за 

въздухоплаването, следва кривата, 

посочена в част В от приложение X. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/302 

Изменение  302 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б) – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За изчисляването на 

електроенергията от възобновяеми 

източници, доставяна на пътни 

превозни средства, се взема предвид 

само електроенергията от 

възобновяеми източници, употребена 

в специално предназначени за целта 

станции за зареждане, и тя се счита 

за равна на пет пъти енергийното 

съдържание на вложената. 

Or. en 

Обосновка 

Зареждането в специално предназначени за целта станции за зареждане представлява по-малко 

от 20% от електроенергията, потребявана от електрическите превозни средства. За да може 

настоящата директива да стимулира електрификацията на пътния транспорт, сектор, в 

който впечатлението на потребителите за липса на инфраструктура за зареждане ограничава 

продажбата на електрически превозни средства, електроенергията, използвана за пътните 

превозни средства, следва да бъде кредитирана на специално предназначени за целта станции за 

зареждане със съответния коефициент за умножение, но без да се надценява общото 

количество електроенергия, използвана от електрическите превозни средства. 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/303 

Изменение  303 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Приложение ІХ – част А – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Талово масло и смола от талово 

масло; 

з) Смола от талово масло; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0392/304 

Изменение  304 

Бас Ейкхаут, Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Приложение ІХ – част А – буква р 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

р) други лигноцелулозни материали 

съгласно определението в член 2, втора 

алинея, буква с), с изключение на 

дървени трупи и фурнирни трупи; 

р) други лигноцелулозни материали 

съгласно определението в член 2, втора 

алинея, буква с), с изключение на 

дървени трупи, фурнирни трупи и 

промишлена дървесна пулпа; 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение е неделимо свързано с изменението на член 26, параграф 5. 

 


