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КРАТКА ОБОСНОВКА

Suite aux appels lancés par les Conseils européens de mars 2006 et 2007 en faveur de la mise 
en place d'une politique européenne énergétique et d'une lutte contre le changement 
climatique via une politique de promotion des énergies renouvelables, la Commission a 
proposé une Feuille de route des énergies renouvelables dont la présente proposition de 
directive constitue la transcription législative.

Contenu de la présente proposition de directive
Il existait jusqu'à présent des directives isolées sur l'électricité produite à partir de SER et sur 
les agro-carburants mais aucun législation ne portait sur la production de chaleur et de froid à 
partir de sources d'énergie renouvelables (SER).
La présente proposition de directive fixe les principes permettant de garantir que la part des 
SER dans la consommation d’énergie finale dans l’UE atteindra 20% en 2020 et définit des 
objectifs nationaux globaux pour chaque Etat membre mais leur laisse le soin de déterminer la 
contribution des trois secteurs principalement visés : électricité, chauffage et refroidissement, 
transport à l’objectif national. Toutefois, elle propose une part minimale contraignante de 
10% des SER (essentiellement agro-carburants) dans les transports.
Deux mécanismes de flexibilité permettent d'équilibrer l'effort des Etats membres en fonction 
de leurs potentiels "naturels":
- le commerce de garanties d'origine au sein de l'UE
- l'importation d'énergies renouvelables des pays tiers

La position de la rapporteure
La rapporteure regrette d'abord que la présente proposition de directive n'aborde pas 
spécifiquement la question de la filière bois-énergie et de ses critères de durabilité.
Elle estime que si l'UE veut réduire sa dépendance énergétique et améliorer son 
approvisionnement de protéines végétales, elle doit parvenir à un équilibre entre production 
intérieure et importations. Toutefois, la production décentralisée et locale d'énergie 
renouvelables et le développement de circuits économiques courts contribuant à des équilibres 
énergétiques environnementaux et territoriaux plus favorables et à la création d'emplois en 
zones rurales doit être favorisée.
L'UE doit par ailleurs appliquer des critères de durabilité équivalents aux productions 
intérieures et importées.
Elle estime que dans la situation actuelle de hausse des prix et de crise alimentaires, il 
convient d'éviter les conflits d'usages entre production agricole à finalité alimentaire et à 
finalité énergétique. Elle propose à cet effet de supprimer le caractère contraignant de 
l'objectif de 10% et demande qu'il soit principalement atteint grâce à l'utilisation de matériaux 
organiques renouvelables non alimentaires, et invite la Commission à favoriser plutôt la 
recherche et le développement d'agro-carburants de seconde génération. Quant aux critères 
applicables à la production d'agro-carburants, ils doivent faire référence à la durabilité 
économique, environnementale et sociale.
Enfin, la rapporteure tient à rappeler que l'objectif principal contraignant à atteindre étant de 
20%, en pourcentage des consommations énergétiques totales, il convient d'encourager une 
stabilisation puis une réduction des consommations d'énergies fossiles à l'horizon de 2020 afin 
de maîtriser à la fois le numérateur (offre d'énergie renouvelable) et le dénominateur 
(consommations d'énergie finale tous usages confondus).
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Текст, предложен от Комисията Amendement

(1) Увеличението на използването на 
енергия от възобновяеми източници 
представлява важна част от пакета от 
мерки, необходими за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
изпълнение на задълженията по 
Протокола от Киото към Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата, както и на задълженията по 
следващи европейски и международни 
ангажименти за намаление на емисиите 
на парникови газове след 2012 г. . Също 
така, то играе важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, насърчаване на 
техническото развитие, създаване на 
възможности за работна заетост и 
областно развитие, особено в 
селскостопански райони. 

(1) Контролът и намаляването на 
енергийното потребление в Европа, 
както и  увеличението на използването 
на енергия от възобновяеми източници 
представляват важни части от пакета 
от мерки, необходими за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
изпълнение на задълженията по 
Протокола от Киото към Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата, както и на задълженията по 
следващи европейски и международни 
ангажименти за намаление на емисиите 
на парникови газове след 2012 г. Също 
така, те играят важна роля за 
подобряване на сигурността на 
енергийните доставки, насърчаване на 
техническото развитие, създаване на 
възможности за работна заетост и 
областно развитие, особено в 
селскостопански райони.
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Изменениe 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(2) По-специално, увеличението на 
използването на биогорива за
транспортни цели е един от най-
ефективните инструменти, чрез 
които Общността може да намали 
своята зависимост от внос на нефт —
област, в която проблемът със 
сигурността на доставките е особено 
остър, както и да окаже влияние на 
пазара на горивата за транспортни цели.

Тъй като транспортният сектор е 
стопанският отрасъл, в който 
емисиите на парникови газове се 
увеличават най-бързо и където 
проблемът на енергийна  зависимост
на Съюза е остро изразен, е 
необходимо да се подобри качеството 
на горивата за транспортни цели, да се 
намалят емисиите на CO2  от горива, 
произведени от възобновяеми 
органични и неизкопаеми материали и 
да се насърчават по-устойчиви и 
пестеливи на енергия начини за превоз 
като колективния транспорт и 
комбинирания железопътно-
автомобилен транспорт.

Изменениe 3

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(3а) Възобновяемите твърди горива, 
като енергията от дървен материал, 
са първият източник на възобновяема 
енергия в Съюза.   Въпреки това към 
момента не съществува европейско 
законодателство относно 
отоплителните и охладителни 
мрежи, използващи биомасата. 
Следователно е уместно да се 
определят критерии за устойчивост 
за използването на дървесна биомаса 
за когенерация с висока енергийна 
ефективност на котлите и 
устойчиво управление на горските 
източници.  
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Изменениe 4

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(3б) Използването на отпадъци от 
селското стопанство, като твърди и 
течни торове, както и на други 
отпадъци от животински и 
органичен произход, за 
производството на биогаз, поради 
високия си потенциал за ограничаване 
на емисиите на парникови газове, 
предлага значителни предимства от 
гледна точка на околната среда, 
както при производството на 
топлинна и електроенергия, така и 
при използването му като биогориво. 
Поради децентрализирания си 
характер и регионалната 
инвестиционна структура 
съоръженията за биогаз могат да 
имат значителен принос за 
устойчивото развитие в селските 
райони и да открият нови 
перспективи за приходи на 
земеделските стопани.

Изменениe 5

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(4а) Насърчаването на изследванията 
за развитие на ефикасни и устойчиви 
възобновяеми източници на енергия в 
Съюза следва да подкрепя още повече, 
отколкото досега, развитието на 
„биогорива от второ и трето 
поколение“, както и на други 
биогорива с висок потенциал за 
ограничаване на парниковите газове.
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Изменениe 6

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(6а) Повишаването на цените на 
хранителните продукти се дължи на 
комбинация от няколко фактора 
като безпрецедентното разрастване 
на борсовите спекулации на 
селскостопанските фючърсни пазари, 
увеличаване на търсенето от страна 
на  страни с нововъзникващи 
икономики, развитието на 
агрогоривата, но също така и загуби 
от реколти вследствие на крайни 
климатични инциденти. Тъй като 
ситуацията е крайно тревожна, 
Съюзът има отговорността да 
предотврати всякаква конкуренция 
между производство за хранителни 
цели и производство за енергийни 
цели, за да се даде предимство на
сигурността на снабдяването с храни.   

Изменениe 7

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(6б) В този контекст предложението 
на Комисията да премахне, в рамките 
на прегледа на състоянието на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП), помощта за енергийните 
култури от 45 EUR за хектар е 
уместно.   Спестените по този начин 
суми следва да бъдат използвани за 
финансиране на изследователска и 
развойна дейност в областта на 
агрогорива от второ поколение.
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Изменениe 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 
постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan) включващ 
цели по сектори, като се има също 
предвид, че съществуват различни 
видове приложения на биомасата и 
затова е от съществено значение да 
бъдат мобилизирани нови ресурси от 
биомаса.

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 
постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan) включващ 
цели по сектори, като се има също 
предвид, че съществуват различни 
видове приложения на биомасата и 
затова е от съществено значение да 
бъдат мобилизирани нови ресурси от 
биомаса. Въпреки това новите 
ресурси от биомаса следва да 
отговарят на екологичните норми, 
наложени на територията на 
Европейския съюз.

Justification

Les importations de biomasse et de biocarburants de pays qui ne répondent pas aux normes 
environnementales imposées sur le territoire de l'Union européenne doivent être interdites.
Ces importations ne se justifient pas et l'objectif d'une augmentation de la part des sources 
d'énergies renouvelables dans le bilan énergétique de l'Union européenne doit prendre pour 
base le potentiel communautaire.

Изменениe 9

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(11а) Биомасата действа като запас 
от въглерод, тъй като при растежа 
си растенията улавят CO2 от 
атмосферата (хлорофилна 
фотосинтеза) и го задържат докато 
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не бъдат изгорени или не достигнат 
напреднало състояние на гниене. 
Използването на дървесината като 
строителен материал или материал 
за обзавеждане позволява да се 
продължи това улавяне на въглерод 
през целия жизнен цикъл на продукта, 
като по този начин се създава 
истински извор на въглерод, при 
положение, че горите се управляват 
по устойчив начин.

Изменениe 10

Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(14а) За да намали емисиите на 
парникови газове и зависимостта по 
отношение на вноса на енергия, следва 
да се гарантира  развитието на 
възобновяемите енергийни източници 
и увеличаването на енергийната 
ефективност.

Обосновка

Un développement notable des énergies renouvelables suppose une réduction sensible de la 
consommation globale d'énergie (notamment par des mesures visant à renforcer l'efficacité 
énergétique).

Изменениe 11

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(18) Вносната електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници извън Общността, може да се 
отчита за постигане на целите на 
държавите-членки. Обаче, за да се 
избегне нетно увеличение на емисиите 

(18) Вносната електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници извън Общността, може да се 
отчита за постигане на целите на 
държавите-членки. Обаче, за да се 
избегне нетно увеличение на емисиите 
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на парникови газове чрез отклоняване 
на вече използвани възобновяеми 
източници и тяхното пълно или 
частично заместване с конвенционални 
енергийни източници, за такъв вид 
отчитане ще може да се използва само 
такава електроенергия, която е 
генерирана от възобновяеми енергийни 
инсталации, влезли в експлоатация след 
влизането в сила на настоящата 
директива. За да се гарантира 
възможността за надеждно 
проследяване и отчитане на такъв внос, 
подходящо е това да става в рамките на 
система от гаранции за произход. Ще 
бъде обмислено сключването на 
споразумения с трети страни относно 
организацията на този вид търговия.

на парникови газове чрез отклоняване 
на вече използвани възобновяеми 
източници и тяхното пълно или 
частично заместване с конвенционални 
енергийни източници, за такъв вид 
отчитане ще може да се използва само 
такава електроенергия, която е 
генерирана от възобновяеми енергийни 
инсталации, влезли в експлоатация след 
влизането в сила на настоящата 
директива. За да се гарантира 
възможността за надеждно 
проследяване и отчитане на такъв внос, 
подходящо е това да става в рамките на 
система от гаранции за произход. 
Споразумения с трети страни следва да 
се предвиждат само в случай, че 
последните изпълняват действащите 
на територията на Съюза екологични 
норми.

Justification

Les importations de biomasse et de biocarburants de pays tiers présentent un rapport 
coût/efficacité médiocre et ont des effets négatifs sur le plan de l'environnement, d'autant 
qu'une partie de ces pays tiers produit ces matières premières au mépris des critères de 
durabilité.

Изменениe 12

Предложение за директива
Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(34а) За да се реагира на нарасналите 
цени на храните, Европейският съюз 
следва да предприеме мерки за 
подобряване на предлагането на 
селскостопански продукти и за 
гарантиране на сигурността на 
снабдяването с храни, по-специално 
чрез  насърчаване на критериите за 
устойчивост за биогоривата и на 
развитието на биогорива от второ и 
трето поколение в Съюза и в света, 
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както и за засилване на 
научноизследователската дейност в 
областта на селското.

Justification

La Commission a adopté le 20 mai 2008 une communication exposant des mesures politiques 
de nature à atténuer les conséquences de la hausse des prix des denrées alimentaires dans le 
monde. Ces aspects s'inscrivent dans une stratégie en trois points.

Изменениe 13

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(36) Европейският съвет в Брюксел от 
март 2007 г. прикани Комисията да 
предложи обща директива за 
използването на всички възобновяеми 
енергийни източници, която да съдържа 
критерии и разпоредби, осигуряващи 
устойчиво развити доставки и ползване 
на биоенергията. Тези критерии следва 
да образуват съгласувана част от една 
по-широка система, обхващаща не само 
биогоривата, а и другите течни горива 
от биомаса. Ето защо, такива критерии 
за устойчиво развитие следва да бъдат 
включени в настоящата директива. За да 
се избегнат допълнителни разходи за 
бизнеса, както и екологичното 
несъответствие при използването на 
непоследователен подход, от 
съществено значение е тези критерии за 
биогоривата да бъдат съгласувани 
между настоящата директива и 
Директива 98/70/ЕО. Комисията трябва, 
също така, да определи през 2010 г. дали
да бъдат включени и други приложения 
на биомасата.

(36) Европейският съвет в Брюксел от 
март 2007 г. прикани Комисията да 
предложи обща директива за 
използването на всички възобновяеми 
енергийни източници, която да съдържа 
критерии и разпоредби, осигуряващи 
устойчиво развити доставки и ползване 
на биоенергията. Тези критерии следва 
да образуват съгласувана част от една 
по-широка система, обхващаща не само 
биогоривата, а и другите течни горива 
от биомаса. Ето защо, такива критерии 
за устойчиво развитие следва да бъдат 
включени в настоящата директива. За да 
се избегнат допълнителни разходи за 
бизнеса, както и екологичното 
несъответствие при използването на 
непоследователен подход, от 
съществено значение е тези критерии за 
биогоривата да бъдат съгласувани 
между настоящата директива и 
Директива 98/70/ЕО. Комисията трябва, 
също така, да определи преди 
прилагането на настоящата 
директива критерии за устойчивост 
за другите приложения на биомасата и 
да оцени потенциалните 
противоречия по-конкретно при 
индустриалното използване на 
дървесината. 
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Изменениe 14

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(38) За да се избегнат ненужни и 
обемисти проучвания от страна на 
стопанските оператори и за да се 
избегне преустройването на терени с 
високи въглеродни запаси, които в 
крайна сметка ще се окажат 
неотговарящи на условията за 
отглеждане на суровини за биогорива и 
за други течни горива от биомаса, 
необходимо е да не бъдат 
преустройвани с такава цел тези видове 
терени, чиито въглеродни запаси след 
преустройството не биха могли, в 
рамките на един разумен период от 
време (имайки предвид спешната 
необходимост от противодействие на 
изменението в климата), да бъдат 
компенсирани с намаление на емисиите 
на парникови газове в резултат на 
ползването на горепосочените горива. 
Описите на въглеродните запаси в 
почвите в целия свят водят до 
заключението, че в тази категория 
следва да бъдат включени мочурливите 
и трайно залесените територии. 

(38) За да се избегнат ненужни и 
обемисти проучвания от страна на 
стопанските оператори и за да се 
избегне преустройването на терени с 
високи въглеродни запаси, които в 
крайна сметка ще се окажат 
неотговарящи на условията за 
отглеждане на суровини за биогорива и 
за други течни горива от биомаса,
необходимо е да не бъдат 
преустройвани с такава цел тези видове 
терени, чиито въглеродни запаси след 
преустройството не биха могли, в 
рамките на един разумен период от 
време (имайки предвид спешната 
необходимост от противодействие на 
изменението в климата), да бъдат 
компенсирани с намаление на емисиите 
на парникови газове в резултат на 
ползването на горепосочените горива. 
Описите на въглеродните запаси в 
почвите в целия свят водят до 
заключението, че в тази категория 
следва да бъдат включени мочурливите 
територии и девствените гори.

Изменениe 15

Предложение за директива
Съображение 38 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(38а) Земята с високо съдържание на 
въглерод в почвата или 
растителността следва също така 
да не бъде използвана за реализация на 
други проекти за производство на 
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енергия от възобновяеми източници, 
като строежи на вятърни турбини и 
свързани с тях пътища, включително 
„плаващи“ пътища и друга 
инфраструктура. Въздействието на 
подобни проекти върху естествените 
торфища неизбежно ще доведе до 
пресушаването на торфени блата 
върху обширна площ и до отделянето 
на натрупано въглеродно съдържание 
в атмосферата, което от своя страна 
ще предизвика образуване на 
въглероден двуокис.

Justification

Les tourbières constituent des puits à carbone. La construction de parcs d'éoliennes et autres 
infrastructures entrave le drainage naturel et l'assèchement des tourbières, ce qui libère 
d'importantes quantités de carbone dans l'atmosphère et engendre des émissions de dioxyde 
plus importantes que les économies rendues possibles par les parcs d'éoliennes.

Изменениe 16

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, предвидени в 
настоящата директива за биогоривата и 
за другите течни горива от биомаса, 
както и нарастващото в световен мащаб 
търсене на тези видове горива, не трябва 
да предизвикват разрушаване на 
районите, характеризиращи се с 
биоразнообразие. Такива изчерпаеми 
ресурси, признати чрез различни 
международни инструменти като ценни 
за човечеството, следва да бъдат 
запазени. Също така, потребителите в 
Общността не биха приели от морална 
гледна точка тяхното увеличено 
ползване на биогорива и на други течни 
горива от биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 

(39) Стимулите, предвидени в 
настоящата директива за биогоривата и 
за другите течни горива от биомаса, 
както и нарастващото в световен мащаб 
търсене на тези видове горива, не трябва 
да предизвикват разрушаване на 
районите, характеризиращи се с 
биоразнообразие. Такива изчерпаеми 
ресурси, признати чрез различни 
международни инструменти като ценни 
за човечеството, следва да бъдат 
запазени. Също така, потребителите в 
Общността не биха приели от морална 
гледна точка тяхното увеличено 
ползване на биогорива и на други течни 
горива от биомаса да води до 
разрушаване на характеризиращи се с 
биоразнообразие райони и до 
нарушаване на сигурността на 
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съгласно които биогоривата и другите 
течни горива от биомаса ще отговарят 
на условията за получаване на стимули 
само когато може да се гарантира, че те 
не произхождат от район на 
биоразнообразие. Според избраните 
критерии, даден район се характеризира 
с биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията по 
прехраната и селското стопанство на 
ООН, Икономическата комисия за 
Европа на ООН и Министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа), или когато той е защитен от 
национално законодателство за опазване 
на природата. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
биоразнообразие на някои пасища, 
уместно е биогоривата, произведени от 
суровини с произход от такива терени 
да не отговарят на условията за 
получаване на стимули по настоящата 
директива. Комисията следва да 
установи подходящи критерии и/или 
географски райони за определянето на 
такива пасища с висока степен на 
биологично разнообразие, съгласно най-
добрите разполагаеми научни данни и 
съответните международни норми.

снабдяването с храна в държавите-
членки и в трети страни 
износителки. По тези причини, 
необходимо е да бъдат формулирани 
критерии, съгласно които биогоривата и 
другите течни горива от биомаса 
отговарят на условията за получаване на 
стимули или могат да се внасят в 
Съюза само когато може да се 
гарантира, че те не произхождат от 
район, характеризиращ се с 
биоразнообразие, или не нарушават 
сигурността на снабдяването с храна 
в страните-производителки. Според 
избраните критерии, даден район се 
характеризира с биоразнообразие, 
когато той е незасегнат от значителна 
човешка дейност (съгласно 
определението, използвано от 
Организацията по прехраната и 
селското стопанство на ООН, 
Икономическата комисия за Европа на 
ООН и Министерската конференция за 
защита на горите в Европа), или когато 
той е защитен от национално 
законодателство за опазване на 
природата. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
биоразнообразие на някои пасища, 
уместно е биогоривата, произведени от 
суровини с произход от такива терени 
да не отговарят на условията за 
получаване на стимули по настоящата 
директива. Комисията следва да 
установи подходящи критерии и/или 
географски райони за определянето на 
такива пасища с висока степен на 
биологично разнообразие, съгласно най-
добрите разполагаеми научни данни и 
съответните международни норми.

Изменениe 17
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Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство. 
Прилагането на такива критерии по 
отношение на вноса от трети 
страни е административно и 
технически неосъществимо.

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство. 
Правилата за сертифициране следва 
да предвиждат минимални 
стандарти за екологично устойчиво 
производство на такива горива и да 
бъдат прилагани за внос от трети 
държави във връзка с устойчивото 
развитие в глобален мащаб.

Изменениe 18

Предложение за директива
Съображение 46 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(46а) За да бъде увеличено по устойчив 
начин производството на биогорива в 
Съюза, трябва възможно по-скоро да 
бъде премахнато задължението за 
оставяне на земи под угар в 
земеделието и съответно да бъде 
отменен Регламент (ЕО) № 
1782/20031. Тази мярка следва да бъде 
придружена от други мерки за 
гарантирането на биологичното 
разнообразие.
________

1 ОВ L 270 от 21.10.2003 г. стр. 56. 
Регламент, последно изменена с Регламент 
(ЕО) № 479/2008 (ОВ L 148, 06.06.2008 г., стр. 
1).

Justification

Conformément au règlement (CE) n° 1107/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 portant 
dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les 
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régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, il y a lieu de mettre 
fin à la mise en jachère obligatoire.

Изменениe 19

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(47) Изискванията за схема за 
устойчиво развитие на енергийните 
приложения на биомасата, различни от 
биогоривата и от течните горива от 
биомаса, следва да бъдат анализирани 
от Комисията в срок до 2010 г., като се 
отчете необходимостта от управление 
на ресурсите от биомаса по устойчиво 
развит начин. 

(47) Изискванията за извършването на 
оценка на въздействието на 
енергийните приложения на биомасата 
върху устойчивото развитие и 
сигурността на снабдяването с храна
следва да бъдат анализирани от 
Комисията преди прилагането на 
настоящата директива, като се отчете 
необходимостта от управление на 
ресурсите от биомаса по устойчив 
начин. 

Изменениe 20

Предложение за директива
Съображение 47 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(47а) Селското стопанство и 
лесовъдството на Съюза са 
допринесли значително за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата, за което свидетелства 
намаляването на емисиите на 
парникови газове от селското 
стопанство с 10% през периода 1990-
2004 г. в ЕС-15 и с 14% в ЕС-25, а се 
очаква, че до 2010 г. емисиите от 
селското стопанство в ЕС ще бъдат с 
16% по-ниски в сравнение с 
равнището им през 1990 г. При все 
това са добре дошли всякакви усилия 
за насърчаване на нови, ефективни в 
енергийно отношение методи на 
производство и за допълнително 
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намаляване на емисиите на парникови 
газове чрез финансиране на 
инвестиции и изследвания за 
постигане на тази цел.

Изменениe 21

Предложение за директива
Съображение 47 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(47б) В съобщението си от 26 ноември 
1997 г., озаглавено „Енергия за 
бъдещето: възобновяеми източници 
на енергия - Бяла книга за стратегия 
и план за действие на Общността“ 
(COM(1997)0599), Комисията посочи, 
че за постигане на целта да се 
повиши използването на възобновяеми 
източници на енергия в рамките на 
енергийния микс, количеството на 
произведената от биомаса енергия 
трябва се увеличи над два пъти.

Изменениe 22

Предложение за директива
Съображение 47 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(47в) В резолюцията си от 12 март 
2008 г. относно устойчиво земеделие и 
биогаз: необходимост от 
преразглеждане на общностното 
законодателство (2007/2107(INI)1), 
Европейският парламент посочва, че 
съществува значителен потенциал за 
съществено увеличаване на 
производството на биогаз, по-
специално чрез разглеждане на 
предлаганите възможности по 
отношение на предпочитаните 
суровини, чрез  животновъдството 
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(оборски тор), утайките, отпадъците 
и растенията, които са неподходящи 
за производство на храни и фураж. С 
цел да се реализира този потенциал е 
необходимо в Европейския съюз да се 
приеме последователна политика по 
отношение на биогаза чрез 
координиране на съответните 
европейски политики като 
политиката по отношение на 
енергията от възобновяеми 
източници, Общата селскостопанска 
политика и политиките за развитие 
на селските райони и за регионално 
развитие. Необходими са мерки за 
изграждането и насърчаването на 
внедряването на съоръжения за 
производство на биогаз въз основа на 
извършена на национално или 
регионално равнище оценка на 
тяхното въздействие, като се 
насърчават онези съоръжения, които 
на национално и/или регионално 
равнище са от най-голяма полза за 
околната среда и които са 
икономически устойчиви. Ако 
разпоредбите в областта на 
регионалното развитие или на 
развитието на селските райони не 
допускат финансирането на подобни 
мерки, те следва да бъдат променени. 
Държавите-членки следва да 
участват в процеса на планиране на 
национално и регионално равнище с 
цел да ограничат пречките от правен 
и административен характер. Не 
следва да се отдава предпочитание на 
природния газ или на други изкопаеми 
горива в райони, в които е възможно 
да се продава топлинна енергия, 
произведена от биогаз, на 
доставчиците на топлинна енергия 
на местно равнище. Годишните 
статистически данни и доклади 
относно производството на биогаз от 
селското стопанство са необходими с 
цел проследяване на изпълнението на 
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целите.
__________

1 Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0095.

Изменениe 23

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават задължителни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават задължителни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници.  
Тя е насочена към пълна 
хармонизация на критериите за 
устойчивост на агрогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
както и на енергията за отопление и 
охлаждане, произведена от 
възобновяеми източници на енергия.

Justification

La directive doit intégrer des critères de durabilité d’ordre économique, social et environnemental.

Изменениe 24

Предложение за директива
Член 2  буква б

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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биоразградимата част на продукти, 
отпадъци или остатъци от земеделието 
(включително растителни и животински 
вещества), горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, както 
и биоразградимата част на 
промишлени и битови отпадъци; 

частта от продукти, отпадъци или 
остатъчни продукти от земеделието 
(включително растителни и животински 
вещества), горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, както 
и частта от промишлени и битови 
отпадъци, независимо дали са 
биоразградими или не; 

Justification

La directive doit préciser la définition de la biomasse, de manière à éviter la confusion entre 
la notion de biodégradabilité, car des produits non renouvelables peuvent être
biodégradables, et l’origine renouvelable du produit.

Изменениe 25

Предложение за директива
Член 2 буква е

Текст, предложен от Комисията Изменениe

е) „биогорива“ ("biofuels") означава 
течни или газообразни горива за 
транспортни цели, произведени от 
биомаса;

е) „биогорива“ ("biofuels") означава 
течни или газообразни горива за 
транспортни цели, произведени от 
биомаса; за биогорива се считат по-
специално следните продукти:
i) „биоетанол“: Неденатуриран 
етилов алкохол, подпозиция 2207 10 00 
от комбинираната номенклатура 
съгласно Регламент на Съвета (ЕИО) 
№ 2658/87 от 23 юли 1987 г. относно 
тарифната и статистическата 
номенклатура и Общата митническа 
тарифа1 с алкохолно съдържание по 
обем най-малко 99 % vol, който се 
произвежда от биомаса и/или 
биоразградимата част на 
отпадъците, и чиито качества 
съответстват най-малкото на норма 
EN 15376 и е предназначен да се 
използва като биогориво;
ii) „биодизел“: метилов естер, 
произведен от растителни масла или 
животински мазнини с качеството 
на дизелово гориво, който се използва 
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като биогориво;
iii) „биогаз“: горивен газ, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на отпадъци, 
която може да бъде пречистена до 
продукт с качества на природен газ, 
който се използва като биогориво, или 
съответно генераторен газ от 
дървесина;
iv) „биометанол“: метанол, 
произведен от биомаса и използван 
като биогориво;
v) „биодиметилетер“: диметилов 
етер, произведен от биомаса и 
използван като биогориво;
vi) „био-ЕТБЕ (био етил-третичен-
бутил-етер)“: ЕТБЕ, произведен на 
основата на биоетанол. етил-
третичен-бутил-етер, произведен от 
биоетанол (биогориво, чието Обемно 
процентно съдържание в био-ЕТБЕ е 
47%);
vii) „био-МТБЕ (метил-третичен-
бутил-етер)“:  био метил-третичен-
бутил-етер, произведен от 
биометанол (Обемното процентно 
съдържание на биогоривото в био-
МТБЕ е 36 %);
viii) „синтетични биогроива“: 
синтетични въглеводороди или 
синтетични въглеводородни смеси, 
произведени от биомаса;
ix) „биоводород“: водород, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на 
отпадъците и използван като 
биогориво;
(х) „чисто растително масло“: масло, 
което е произведено от маслодайни 
култури чрез пресоване, екстракция 
или сходни процедури, нерафинирано 
или рафинирано, но химически 
непроменено, когато е съвместимо с 
типа двигател и съответните 
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изисквания за емисии.
__________

1 ОВ L 256 от 7.9.1987 г. стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) 
№ 360/2008 на Комисията (ОВ L 111 от 
23.4.2008 г., стр. 9).

Justification

Il y a lieu de reprendre les définitions de l'article 2 de la directive 2003/30 afin d'assurer la 
cohérence et la clarté juridique. La définition du bioéthanol doit être adaptée à la 
nomenclature en vigueur.

Изменениe 26

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Всяка държава-членка трябва да 
осигури нейният дял на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г. да е 
поне равен на нейната цел за общия дял 
на енергията от възобновяеми 
източници през тази година, посочен в 
третата колона на таблицата в Част А на 
Приложение I. 

1. Всяка държава-членка трябва да 
осигури нейният дял на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г. да е 
поне равен на нейната цел за общия дял 
на енергията от възобновяеми 
източници през тази година, посочен в 
третата колона на таблицата в Част А на 
Приложение I, с уговорката, че всяка 
държава-членка е длъжна също да 
полага усилия по отношение на 
енергийната ефективност.

Изменениe 27

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да 
предприемат подходящи стъпки за 
постигането на дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен на или по-голям от посочения в 
индикативната крива, дадена в Част Б на 

2. При спазване на условията, 
определени в член 15 и 18, държавите-
членки следва да предприемат 
подходящи стъпки за постигането на 
дял на енергията от възобновяеми 
източници, който да е равен на или по-
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Приложение I. голям от посочения в индикативната 
крива, дадена в Част Б на Приложение I. 

Justification

La directive doit préciser que l’objectif de 10 % d’incorporation de biocarburants est soumise 
au respect des critères de durabilité prévus à l’article 15, et au recours aux biocarburants de 
deuxième génération tel que prévu à l’article 18.4.

Изменениe 28

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 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. Настоящата разпоредба 
трябва преди всичко да се приложи 
въз основа на възможностите на 
Общността. 

Изменениe 29

Предложение за директива
Член 4 параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

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 

В националните планове за действие се 
предлага оценка на наличността на 
ресурсите от биомаса на национално 
равнище, след което се определят
целите за дяловете на енергията от 
възобновяеми източници съответно в 
транспорта, електроенергетиката и 
отоплението и охлаждането през 2020 г 
Тези планове посочват адекватни 
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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.

мерки за постигане на тези цели, 
включително национална политика за 
разработване на съществуващите 
ресурси от биомаса и устойчиво
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

Изменениe 30

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1а. В националните планове за 
действие се посочват също така 
дяловете на суровини, необходими за 
производство на енергия, както и 
дяловете на енергия от възобновяеми 
източници, като се използват 
единствено ресурси, налични на 
национално или общностно равнище. 
Тези ресурси съставляват най-малко 
80% от крайното потребление на 
енергия от възобновяеми източници 
на всяка държава-членка.

Justification
Les États membres doivent pouvoir indiquer dans leurs plans d'action nationaux comment et 
par quels moyens ils entendent poursuivre l'objectif en utilisant des ressources propres et des 
matières premières d'origine nationale et/ou communautaire en les distinguant de celles 
obtenues par recours à l'importation de l'extérieur du territoire de l'UE.

Изменениe 31
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) най-малко 80 % от суровините или 
природните ресурси, необходими за 
функционирането на инсталацията, 
се намират на територията на 
държавата-членка или на 
Общността;

Justification
Il convient d'expliciter l'engagement pris par les États membres d'utiliser de préférence des 
ressources propres et/ou des matières premières et de veiller, en ce sens, à ce que le respect 
de cet engagement soit notifié à la Commission et pris en compte par elle.

Изменениe 32

Предложение за директива
Член 5 параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие не Й е 
възможно да спази дела на енергия от 
възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията ще приеме решение дали 
наистина е имало форсмажорно 
събитие, като в такъв случай ще реши 
каква корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г. 

3. Ако държава-членка прецени, че 
поради форсмажорно събитие или 
сериозен конфликт по отношение на 
употребата, който дестабилизира 
производството на храни и 
промишлените дейности, които 
традиционно използват дървесина, не 
Й е възможно да спази дела на енергия 
от възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление през 2020 г., посочен 
в третата колона на таблицата в 
Приложение I, тя следва възможно най-
бързо да уведоми за това Комисията. 
Комисията ще приеме решение дали 
наистина е имало форсмажорно събитие 
или сериозен конфликт по отношение 
на употребата, като в такъв случай ще 
реши каква корекция да бъде направена 
на крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
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държава-членка за 2020 г.

Изменениe 33

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия, 
произведено в съответната държава-
членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията от 
помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали, 
произведена на база на предварително 
изпомпана на горното ниво вода, с 
корекция в съответствие с член 10. 

За целите на параграф 1, буква а), 
крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници ще се изчислява като 
количеството електроенергия, 
произведено в съответната държава-
членка от възобновяеми източници, с 
изключение на електроенергията от 
използващите биомаса отоплителни 
мрежи без когенерация, и от
помпеноакумулиращи 
водноелектрически електроцентрали, 
произведена на база на предварително 
изпомпана на горното ниво вода, с 
корекция в съответствие с член 10.

Изменениe 34

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива.

1. Държавите-членки следва да 
осигурят, че произходът на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници, както и на 
топлинната и охладителна енергия, 
произведена от възобновяеми източници 
в централи с мощност поне 5 MWт, 
може да се гарантира като такъв по 
смисъла на настоящата директива. 
Държавите-членки въвеждат 
дерогация въз основа на 
съществуващите системи за 
предоставяне на помощи за 
централите с мощност под 5 MWт за 
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производство на електрическа и 
топлинна енергия от биомаса.

Justification
L'amendement vise à éviter que la limite proposée par la Commission pour la puissance des 
installations ne revienne à exclure la production d'énergie à partir de biomasse d'origine 
agricole et forestière.

Изменениe 35

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Въпреки това, чрез дерогация от 
първите две алинеи, държавите-
членки могат да прилагат по-ниски 
прагове по отношение на 
количеството енергия в случаите, в 
които има основания за това, тъй 
като местното производството на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници е от значение за 
насърчаването на устойчивото 
икономическо, екологично и социално 
развитие на региона. 

Изменениe 36

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) състава и произхода на 
използваните суровини, ако 
произлизат от места извън 
територията на Общността, в 
съответствие с член 4; 
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Justification
Il convient que, dans le système des garanties d'origine, la provenance soit prévue des 
produits intermédiaires et/ou des  matières premières conformément aux dispositions de 
l'article 4.

Изменениe 37

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3а. Държавите-членки изготвят 
оценка на общия енергиен баланс на 
прехвърлянето и съответно на 
преноса между държавите-членки на 
произведената от възобновяеми 
източници енергия, на средни и дълги 
разстояния. Те насърчават, 
доколкото е възможно, 
децентрализираното и местното 
производство на енергия от 
възобновяеми източници и 
развитието на къси икономически 
вериги, които допринасят за 
постигането на по-добро енергийно, 
екологично и териториално 
равновесие, както и за създаването на 
работни места в селските райони.

Изменениe 38

Предложение за директива
Член 13 параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса (small-scale biomass boilers and 
stoves), слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 

3. 3. Държавите-членки разработват 
схеми за сертифициране на монтажници 
на малки котли и печки на биомаса 
(small-scale biomass boilers and stoves), 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 
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слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps). 
Тези схеми следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии

слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps), в 
случай че такива все още не са 
предвидени в националните 
образователни планове. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии

Justification

Eu égard au niveau de formation élevé des artisans dans la plupart des États membres, la 
certification proposée est excessive.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до електроенергийната мрежа 
(electricity grid)

Достъп до електроенергийната и 
газовата мрежа

Изменение 40

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на мрежовата 
инфраструктура (grid infrastructure), 
така че тя да дава подходящи условия 
за по-нататъшното развитие на 
производството на електроенергия от 
възобновяеми източници, включително 
връзки между мрежите на отделни 
държави-членки.

1. 1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на мрежовите 
инфраструктури (grid infrastructure), 
така че те да предоставят подходящи 
условия за по-нататъшното развитие на 
производството на електроенергия и газ 
от възобновяеми източници, 
включително връзки между мрежите на 
отделни държави-членки.



AD\730264BG.doc 30/58 PE406.027v02-00

BG

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la proposition de directive devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници. Също така, те 
следва да предоставят приоритетен 
достъп до мрежата на произведената
от възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи следа да дават приоритет на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система.

2. 2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийните 
мрежи, държавите-членки следва да 
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията и 
газа, произведени от възобновяеми 
енергийни източници. Също така, те 
следва да предоставят приоритетен 
достъп до мрежите на произведените
от възобновяеми енергийни източници 
електроенергия и газ. При 
диспечерското управление на 
инсталациите за производство на 
електроенергия и газ, операторите на 
преносните системи следа да дават 
приоритет на тези инсталации, които 
използват възобновяеми енергийни 
източници, доколкото това се позволява 
от сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна и 
газова система.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Предложение за директива devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au 
réseau du gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от операторите на преносните системи и 
на разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежата
или укрепване на мрежата, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници.

3. 3. Държавите-членки изискват от 
операторите на преносните системи и на 
разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежите
или укрепване на мрежите, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия и газ, 
произведени от възобновяеми 
енергийни източници.

Тези правила следва да се основават на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като 
по-специално следва да се отчитат 
всички разходи и приходи, отнасящи се 
до свързването на тези производители 
към мрежата, както и специфичните 
обстоятелства в случай на разположение 
на производителите в периферни райони 
или в райони с малка гъстота на 
населението. Тези правила могат да 
предвиждат различни видове свързване.

Тези правила се основават на обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии, като по-специално следва да 
се отчитат всички разходи и приходи, 
отнасящи се до свързването на тези 
производители към мрежите, както и 
специфичните обстоятелства в случай 
на разположение на производителите в 
периферни райони или в слабо населени 
райони. Тези правила могат да 
предвиждат различни видове свързване.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Предложение за директива devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au 
réseau du gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Изменение 43
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следва изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването. 
Държавите-членки могат да разрешат на 
производителите на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
които желаят да бъдат свързани към 
мрежата, да обявят търг за техническото 
осъществяване на свързването.

5. Държавите-членки следва изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването. 
Държавите-членки могат да разрешат на 
производителите на електроенергия или 
газ от възобновяеми енергийни 
източници, които желаят да бъдат 
свързани към мрежата, да обявят търг за 
техническото осъществяване на 
свързването.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Предложение за директива devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au 
réseau du gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки следва да 
осигурят, че при налагането на таксите 
за пренос и разпределение не се допуска 
дискриминиране на електроенергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници, включително и на 
такава електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, която е 
произведена в периферни райони, 
например в островни или в слабо 
населени райони.

7. 7. Държавите-членки гарантират, че 
при налагането на таксите за пренос и 
разпределение не се допуска 
дискриминиране на електроенергия или 
газ, произведени от възобновяеми 
енергийни източници, включително и на 
електроенергия или газ от възобновяеми 
енергийни източници, които са 
произведени в периферни райони, 
например в островни или в слабо 
населени райони.
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Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Предложение за директива devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au 
réseau du gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки следва да осигурят 
по отношение на таксите, начислявани 
от операторите на преносните системи и 
от операторите на разпределителните 
системи, съответно за пренос и 
разпределение на електроенергия от 
централи, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
съответствие с възможните намаления 
на мрежовите разходи в резултат на 
свързването на централата към мрежата.

8. 8. Държавите-членки следва да 
осигурят по отношение на таксите, 
начислявани от операторите на 
преносните системи и от операторите на 
разпределителните системи, съответно 
за пренос и разпределение на 
електроенергия или газ от централи, 
които използват възобновяеми 
енергийни източници, съответствие с 
възможните намаления на мрежовите 
разходи в резултат на свързването на 
централата към мрежата. 

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Предложение за директива devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au 
réseau du gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 15 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса

Критерии за устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и топлинната 
и охладителната енергия, произведена 
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от възобновяеми източници на 
енергия

Изменение 47

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса следва да бъдат вземани под 
внимание във връзка с целите, изброени 
по-долу в букви а), б) и в), само при 
условие, че отговарят на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 5:

1. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, както и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия,
следва да бъдат вземани под внимание 
във връзка с целите, изброени по-долу в 
букви а), б) и в), само при условие, че 
отговарят на критериите, посочени в 
параграфи от 2 до 5: 

Изменение 48

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определяне на степента на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели;

а) определяне на степента на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, включително 
спазването на разпределението на 
дяловете между националното или 
общностно производство и внесените 
количества, в това число внесените 
отвън суровини и междинни 
продукти;

Justification
Les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides doivent tenir compte aussi du 
respect de la répartition des parts des produits utilisés en fonction de leur provenance, 
matières premières et produits intermédiaires employés compris.
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответствие на условията за 
финансова подкрепа за потреблението 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

в) съответствие на условията за 
финансова подкрепа за потреблението 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса и за топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %.

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 50 %.

Justification

Eu égard à la concurrence possible en ce qui concerne l'utilisation, la biomasse doit être 
exploitée avec toute l'efficacité possible, notamment du point de vue climatique. Il faut donc 
garantir que les aides limitées bénéficient aux vecteurs d'énergie renouvelable contribuant 
fortement à la protection du climat.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на биомасата, 
държавите-членки следва да 
насърчават такива технологии за 
преобразуване, които постигат 
ефективност на преобразуването от 
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поне 85 % при жилищни и търговски 
приложения и поне 70 % при 
промишлени приложения.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – уводна част

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, 
както и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия, 
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: 

Изменение 53

Предложение за директива
Член 15  параграф 3  алинея 1  буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) естествени гори, т.е. гори за които не 
е известна значителна човешка намеса 
или където последната значителна 
човешка намеса е била много отдавна и 
това е позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски видове и 
естествените процеси; 

а) естествени гори, т.е. гори за които не 
е известна значителна човешка намеса 
или където последната значителна 
човешка намеса е била много отдавна и 
това е позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски видове и 
естествените процеси, освен ако бъдат 
представени доказателства, че
човешката намеса е била и ще 
продължи да бъде с интензивност и 
честота, които позволяват по време 
на целия процес на експлоатация 
постоянно опазване на природните 
видове по отношение на 
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биоразнообразието при 
експлоатацията на гората;

Justification
S’il convient de permettre une exploitation de la biomasse disponible, notamment de forêts 
ayant connu une exploitation importante au cours d’une période passée, celle-ci ne doit 
pouvoir se faire que dans des conditions extrêmement rigoureuses prenant pleinement en 
compte la préservation de la biodiversité sur le long terme.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея първа – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) селскостопански райони, които 
посредством високото си биологично 
разнообразие осигуряват необходимия 
асортимент от селскостопански 
продукти, необходими за храна за 
човека или животните;

Justification

Il convient de sauvegarder les zones affectées à des cultures agricoles dont le degré élevé de 
biodiversité assure l'alimentation humaine et animale nécessaire tout en protégeant les 
diverses cultures et spécificités régionales au même titre que l'approvisionnement 
alimentaire.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да 

Комисията прави предложения пред 
Европейския парламент и Съвета 
относно критериите и географските 
обхвати, по които да се установи кои 
пасища попадат под разпоредбата в 
буква в). 
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бъде приета в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Justification
Le présent article définit une extension excessive des pouvoirs de la Commission. Il revient 
aux Organes décisionnels de l’Union européenne, c’est à dire au Parlement et au Conseil, 
de se prononcent sur les critères de sélection et les zones à protéger.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – уводна част

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 статут:

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, както и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия, 
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 
статут:

Изменение 57

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4 - алинея 1 - буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) торфища,

Изменение 58
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Предложение за директива
Член 15  параграф 4  алинея 1  буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) 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 10 %, или с 
дървета, които могат да достигнат тези 
прагове на място (in situ);

Justification

Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ."

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 15 параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, следва да бъдат добити в 
съответствие с изискванията и 
стандартите, описани в точка А на 

5. 5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, и 
топлинната и охладителната 
енергия от възобновяеми източници 
на енергия, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да бъдат 
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Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/2013 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

добити в съответствие с изискванията и 
стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/2003 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“, и в съответствие с 
минималните изисквания за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в член 5, параграф 
1 на същия Регламент, като се спазват 
изискванията в сила относно 
тяхното успоредно съществуване.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се вземат предвид 
за целите, посочени в параграф 1, и се 
отглеждат извън ЕС, се добиват по 
сходни правила. В случаите, когато не 
са приложими сходни правила, 
селскостопанските суровини, 
използвани за производството на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които се вземат предвид за 
целите, посочени в параграф 1, които 
са произведени извън ЕС и оказват 
въздействие върху световните 
природни ресурси, се добиват съгласно 
следните изисквания: 
а) не се наблюдава значително 
увеличение на емисиите, които биха 
довели до повишаване на 
киселинността, еутрофикация или 
разрушаване на озоновия слой, или 
които са токсични; 
б) не се наблюдава значително 
влошаване на функциите или 
плодородието на почвата (напр. 
запазване на нивото на органичните 
вещества или мерки за борба с 
ерозията); 
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в) не се наблюдава значително 
влошаване на качеството на водата 
или водните ресурси; 
г) използват се торове и пестициди по 
разумен и екологосъобразен начин. 
Националните органи и/или 
стопанският субект предоставят на 
Комисията достоверна информация, с 
която потвърждават, че критериите 
за опазване на околната среда в 
съответната държава отговарят на 
тези изисквания. 

Justification
La directive doit établir des conditions de concurrence équitable en élargissant aux pays 
tiers la conditionnalité environnementale de la PAC.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. По отношение на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени в трети държави, се 
прилагат следните условия:
а) Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса се вземат предвид 
за целите, посочени в параграф 1, 
единствено ако третата държава, 
където са отгледани, е ратифицирала 
и прилага ефективно следните 
договори в областта на околната 
среда:
- Конвенцията за международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора,
- Конвенцията за биологичното 
разнообразие,
- Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации 
по изменението на климата.
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Ефективното прилагане на тези 
договори се установява с оглед на 
докладите по прилагането в 
съответните трети държави,
съгласно разпоредбите за прилагане на 
договорите и особено на препоръките 
на органите, които са учредени 
съгласно тези договори с цел 
осъществяване на контрол на 
спазването им.
б) В случай че трета държава не е 
ратифицирала посочените в буква а) 
договори, но националните органи или 
стопанският субект предоставят на 
Комисията достоверна информация, с 
която потвърждават, че критериите 
за опазване на околната среда в 
съответната трета държава са 
равностойни на включените в 
договорите, в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 1 
Комисията може да реши, че 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени в тези 
трети държави, могат да бъдат 
взети предвид за целите, посочени в 
параграф 1. 
в) На всеки две години Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието, 
което нарасналото търсене на 
биогорива оказва върху социалната 
устойчивост в Общността и в трети 
държави, както и относно 
въздействието на политиката на 
Съюза в областта на биогоривата 
върху наличието на хранителни 
продукти в трети държави 
износители, върху възможността за 
достъп на населението в 
развиващите се държави до тези 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието. 
Първият доклад ще бъде представен 
през 2012 г. Докладът засяга именно
въпроса за спазването на правата, 
свързани с ползването на земята. 
Докладът посочва за всяка отделна 
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трета държава, която е значителен 
източник на суровини, предназначени 
за производството на потребявани в 
Съюза горива, дали съответната 
трета държава е ратифицирала 
следните конвенции на 
Международната организация на 
труда: 
i) Конвенция относно минималната 
възраст за приемане на работа (№ 
138);
ii) Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (№ 182);
iii) Конвенция относно премахването 
на принудителния труд (№ 105);
iv) Конвенция относно принудителния 
или задължителния труд (№ 29);
v) Конвенция за равенството в 
заплащането на мъжете и жените за 
труд с еднаква стойност (№ 100);
vi) Конвенция относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
vii) Конвенция за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикално организиране (№ 87);
viii) Конвенция за правото на 
организиране и на колективно 
договаряне (№ 98);
По целесъобразност, Комисията 
предлага коригиращи действия.

Justification
La directive doit intégrer des critères de durabilité sociale.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 

Държавите-членки могат да откажат 
да вземат предвид посочените в 
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устойчиво развитие, отчитане за
посочените в параграф 1 цели на такива 
биогорива и други течни горива, които 
са добити в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

параграф 1 цели на такива биогорива и 
други течни горива и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия, 
чието производство не отговаря на 
критериите за икономическа, 
екологична и социална устойчивост и 
поражда сериозни конфликти по 
отношение на употребата и риск за 
сигурността на снабдяването с храна.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2010 г. да докладва относно 
изискванията за схема за устойчиво 
развитие във връзка с останалите
видове енергийни приложения на 
биомаса, различни от биогоривата и 
другите течни горива от биомаса. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е необходимо, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета за 
схема за устойчиво развитие във 
връзка с останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

7. Преди прилагането на настоящата 
директива, Комисията следва да 
докладва относно изискванията за схема 
за устойчивост във връзка с 
останалите видове енергийни 
приложения на биомаса, различни от 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е необходимо, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета за 
схема за устойчивостта във връзка с 
останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 16 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съответствието с
екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 

Проверка на съответствието с 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и топлинната 
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и другите течни горива от биомаса и охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия

Изменение 65

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При отчитане на биогорива и други
течни горива от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки следва да изискват от 
стопанските оператори да покажат, че 
са изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично 
устойчиво развитие. За тази цел, те 
следва да изискват от стопанските 
оператори използването на система за 
масов баланс, даваща следните 
възможности.

1. При отчитане на биогорива и други 
течни горива от биомаса и топлинната 
и охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия за 
целите, посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки следва да изискват от 
стопанските субекти да покажат, че са 
изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично 
устойчиво развитие. За тази цел, те 
следва да изискват от стопанските 
субекти използването на система за 
масов баланс, даваща следните 
възможности:

Изменение 66

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При отчитане на биогорива и други 
течни горива от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки следва да изискват
от стопанските оператори да покажат, 
че са изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично 
устойчиво развитие. За тази цел, те 
следва да изискват от стопанските 
субекти използването на система за 
масов баланс, даваща следните 
възможности:

1. При отчитане на биогорива и други 
течни горива от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки имат 
задължението да разпределят между 
националното или общностно 
производство и вноса извън 
Общността и следва да налагат на 
стопанските субекти да покажат, че са 
изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично 
устойчиво развитие. За тази цел, те 
следва да изискват от стопанските 
субекти използването на система за 
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масов баланс, даваща следните 
възможности:

Justification
Les États membres s'engagent à vérifier le respect des critères et des seuils indiqués pour la 
répartition entre productions nationales e/ou communautaires et produits importés de 
l'extérieur de l'Union européenne.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да реши, че
доброволни национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или демонстрират, че партидите от 
биогорива съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3 или 4 от член 
15.

Комисията гарантира, че  доброволни 
национални или международни схеми за 
въвеждане на стандарти за 
производството на продукти от биомаса 
съдържат точни данни за целите на член 
15, параграф 2 или демонстрират, че 
партидите от биогорива, предназначени 
за производсството на енергия 
съответстват на критериите за 
екологично и социално устойчиво 
развитие, посочени в член 15.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15, параграф 2.

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15 съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Изменение 69
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Решенията съгласно параграф 4 
следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 2. 
Тези решения имат период на валидност 
не повече от 5 години.

6. Решенията съгласно параграф 4 
следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол по 
член 21, параграф 3. Тези решения имат 
период на валидност не повече от 5 
години. Решенията могат да се 
отменят по инициатива на 
Комисията, на Комитета, предвиден 
в член 21, параграф 2, или на 
Европейския парламент във всеки 
един момент, в който се породи 
съмнение по отношение на 
надеждността на схемата.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При поискване от държава-членка или 
по своя собствена инициатива, 
Комисията ще проучи прилагането на 
член 15 по отношение на източника на 
биогориво или друго течно гориво от 
биомаса и, в рамките на шест месеца от 
получаване на искането и в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 21, параграф 2, ще реши дали 
съответната държава-членка може да 
отчита за целите, описани в член 15, 
параграф 1, биогориво или течно гориво 
от биомаса от този източник.

8. При поискване от държава-членка или 
по своя собствена инициатива, 
Комисията ще проучи прилагането на 
член 15 по отношение на източника на 
биогориво или друго течно гориво от 
биомаса и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия, в 
рамките на шест месеца от получаване 
на искането и в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2, ще реши дали съответната 
държава-членка може да отчита за 
целите, описани в член 15, параграф 1, 
биогориво или течно гориво от биомаса 
от този източник и топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия.
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 17 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на въздействието на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса върху емисиите на парникови 
газове

Изчисляване на въздействието на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, както и на топлинната и 
охладителната енергия от 
възобновяеми източници на енергия,
върху емисиите на парникови газове

Изменение 72

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 март 2010 г., 
държавите-членки следва да представят 
на Комисията доклад, включващ списък 
на тези части от техните 
територии, които са класифицирани 
на ниво NUTS 2 в Регламент (ЕО) 
1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, за които може да се 
очаква, че типичните емисии на 
парникови газове в резултат на 
отглеждането на селскостопански 
суровини са по-ниски или равни на 
емисиите под рубриката „отглеждане“ в 
Част Г на Приложение VII на 
настоящата директива, като списъкът 
следва да бъде съпроводен с описание 
на метода и данните, използвани при 
неговото съставяне. Използваният метод 
следва да отчита почвените 
характеристики, климата и очакваните 
добиви на селскостопански суровини.

2. Най-късно до 31 март 2010 г., 
държавите-членки следва да представят 
на Комисията доклад, включващ списък 
на зоните от техните територии, 
където типичните емисии на 
парникови газове (N2O) в резултат на 
отглеждането на селскостопански 
суровини са по-ниски или равни на 
емисиите под рубриката „отглеждане“ в 
Част Г на Приложение VII на 
настоящата директива, като списъкът 
следва да бъде съпроводен с описание 
на метода и данните, използвани при 
неговото съставяне. Използваният метод 
следва да отчита почвените 
характеристики, климата и очакваните 
добиви на селскостопански суровини.
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Justification
La directive doit restreindre au principal gaz à effet de serre N²O l’obligation d’évaluation 
des émissions par régions, sans contraindre le niveau de précision géographique exigé, afin 
de ne pas aboutir à des coûts d’acquisition de données et de traçabilité excessifs.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 март 2010 г., 
Комисията представя списък на 
териториите на трети държави, за 
които може да се очаква, че 
типичните емисии на парникови 
газове в резултат на отглеждането 
на селскостопански суровини са по-
ниски или равни на емисиите под 
рубриката „отглеждане“ в Част Г на 
Приложение VII, като списъкът 
следва да бъде придружен от описание 
на метода и данните, използвани при 
неговото съставяне. По 
целесъобразност, докладът на 
Комисията е придружен от уместни 
предложения относно стойностите в 
Приложение VII. 

Justification
La directive doit étendre aux pays tiers l’obligation concernant l’évaluation précise et 
régionale des émissions de N²O.

Изменение 74
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията следва да докладва най-
късно до 31 декември 2012 г. относно 
оценените типични и приети стойности 
(typical and default values) в Част Б и 
Част Д на Приложение VII, като отдели 
специално внимание на емисиите от 
транспорта и преработката и може да 
реши, в които случаи е необходимо, да 
коригира стойностите. Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

4. Комисията следва да докладва най-
късно до 31 декември 2012 г., а след 
това на всеки две години, относно 
оценените типични и приети стойности 
в Част Б и Част Д на Приложение VII, 
като отдели специално внимание на 
емисиите от транспорта и преработката 
и коригира стойностите. Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Justification

Cette modification vise à obtenir une évaluation régulière des données de référence.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 17 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Преди прилагането на 
настоящата директива, Комисията 
предоставя данни относно 
намалението на емисиите на 
парникови газове вследствие на 
използването на топлинна и 
охладителна енергия от възобновяеми 
източници на енергия, в зависимост 
от използваната суровина.

Изменение 76
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Предложение за директива
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Задължения по отношение на сходни 

вносни продукти

1. Задълженията, свързани с 
устойчивото производство на 
биогорива и устойчивото използване 
на възобновяеми източници, 
приложими по отношение на 
общностните продукти, се вземат 
предвид също и по отношение на 
сходни вносни продукти, въз основа на 
поетите ангажименти от страна на 
държавата на произход.
2. В случай, че посочените в параграф 
1 задължения не са изпълнени от 
държавата на произход, Комисията 
налага данъчни или други мерки върху 
вноса и/или дава правомощия на 
държавите-членки да приложат 
данъчни или други мерки, с които да 
се гарантират общностните 
преференции и да се избегне 
нелоялната конкуренция между 
общностните и вносни продукти.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите 
национални задължения за използване 
на възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени 
от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали ще бъде 
отчитан в двоен размер в сравнение с 

заличава се
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останалите биогорива.

Justification

Il est impossible d'apporter une justification objective à cette démarche en invoquant la 
nécessité d'améliorer la rentabilité des biocarburants non conventionnels. La protection du 
climat ne peut être assurée que par une véritable réduction des émissions. Il apparaît difficile 
de justifier cette démarche du point de vue juridique, car l'atteinte portée à la concurrence en 
invoquant des réductions d'émissions fictives serait à considérer comme arbitraire.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Диференцирано данъчно облагане на 

горивата
Държавите-членки могат да въведат 
динамична система за диференцирано 
данъчно облагане на горивата въз 
основа на относителните намаления 
на емисиите на парникови газове на 
съответните (био)горива и други 
течни горива (от биомаса), изчислени 
съгласно член 17. Тази система следва 
да предлага прогресивно намаляващи 
данъчни ставки върху биогоривата и 
течните горива от биомаса, 
характеризиращи се с по-големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове. Единствено биогоривата и 
течните горива от биомаса, които 
отговарят на екологичните критерии 
за устойчиво развитие по член 15, 
могат да се възползват от тази 
система. Цели се тази система да 
няма отражение върху бюджета. 
Държавите-членки, които въвеждат 
подобна система, уведомяват 
Комисията за това.
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Justification

Les États membres peuvent prendre une mesure supplémentaire de modulation des taxes 
frappant les carburants pour promouvoir l'utilisation des biocarburants en général et, plus 
particulièrement, des biocarburants les plus efficaces. L'instauration d'un tel régime 
encouragera les producteurs et les consommateurs à produire et à utiliser des biocarburants 
plus efficaces (permettant de réaliser les plus fortes économies d'émissions de gaz à effet de 
serre). Cela contribuera à accélérer la transition à la deuxième génération de biocarburants 
et à réduire, ce faisant, la concurrence entre la production de biocarburants et la production 
alimentaire.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) развитията в областта на 
достъпността и използването на 
биомаса за енергийни цели;

ж) развитията в областта на 
достъпността и различните употреби
на биомасата; 

Изменение 80

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ще наблюдава произхода 
на биогоривата и на другите течни 
горива от биомаса, използвани в 
Общността, както и въздействието на 
тяхното производство върху 
земеползването в Общността и в тези 
трети страни, които са основни 
доставчици. Мониторингът ще се 
основава на доклади от държавите-
членки, подадени съгласно член 19, 
параграф 1 и тези на съответните трети 
страни, междуправителствени 
организации, научни проучвания и 
всякакви други видове информация. 
Също така, Комисията ще наблюдава 
промените в цените на суровините, 
свързани с енергийното използване на 

1. Комисията ще наблюдава произхода 
на биогоривата и на другите течни 
горива от биомаса, използвани в 
Общността, както и въздействието на 
тяхното производство върху 
земеползването в Общността и в тези 
трети страни, които са основни 
доставчици. Мониторингът ще се 
основава на доклади от държавите-
членки, подадени съгласно член 19, 
параграф 1 и тези на съответните трети 
страни, междуправителствени 
организации, научни проучвания и 
всякакви други видове информация. 
Също така, Комисията ще наблюдава 
промените в цените на суровините, 
свързани с енергийното използване на 
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биомаса и всякакви положителни и 
отрицателни ефекти върху сигурността 
на снабдяването с храна.

биомаса и всякакви положителни и 
отрицателни ефекти върху сигурността 
на снабдяването с храна и върху 
традиционните промишлени 
дейности.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията контролира вноса на 
използваните за енергийни цели 
биомаса и биогорива, които 
произлизат от трети страни, и 
съответствието на производството 
им с действащите в Съюза 
екологични норми.

Изменение 82

Предложение за директива
Приложение VII част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 
емисии се изчисляват, така също и един 
или повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове следва да се разпределят между 
горивото или съответния междинен 
продукт при производството му и 
останалите странични продукти, 
пропорционално на тяхното съответно 
енергийно съдържание (определено на 
база долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия).

15. 15. В случай, че при 
производствения процес на горивото се 
произвежда комбинация от горивото, 
чиито емисии се изчисляват, и един или 
повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове се разпределят безпристрастно
между горивото или междинния 
продукт при производството му и 
останалите странични продукти, 
пропорционално на тяхното енергийно 
съдържание (определено по принцип на 
база долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия).

Justification

En combinaison avec des valeurs à retenir avec latitude mais avec, dans les cas d'espèce, une 
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nette distorsion des résultats afférents au GES, dans la mesure où les émissions de l'ensemble 
du système ne sont pas imputées à chaque produit en fonction du processus qui le concerne. Il 
faut donc dans certains cas (résidus de distillation humides ou secs) prévoir la possibilité 
d'une imputation objective, par exemple sur la base de limites spécifiques ou d'une teneur en 
masse sèche correspondant à la valeur alimentaire.

Изменение 83

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление следва да се 
отчитат всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада под действието на 
параграф 14, с изключение на 
селскостопанските остатъци като 
например слама, меласа (bagasse), 
люспи, кочани и костилки. За 
страничните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание ще се приема, 
във връзка с разглежданите изчисления, 
че енергийното им съдържание е 
нулево.

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление следва да се 
отчитат всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада под действието на 
параграф 14, с изключение на 
селскостопанските остатъци, които 
остават на полето, като например 
слама, меласа (bagasse), люспи, кочани и 
костилки. За страничните продукти с 
отрицателно енергийно съдържание ще 
се приема, във връзка с разглежданите 
изчисления, че енергийното им 
съдържание е нулево. 

Justification
La directive doit prendre en compte la valeur énergétique de la paille et des résidus de 
culture pouvant être exportés hors du champ.

Изменение 84

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 16 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпадъците, селскостопанските 
остатъци — включително слама, меласа 
(bagasse), люспи, кочани и костилки, 

Отпадъците, селскостопанските 
остатъци — включително слама, меласа, 
люспи, кочани и костилки, които не 
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които не участват в производствената 
верига за биогоривата и за които няма 
потенциална възможност за използване 
като храна или фураж, ще се счита, че 
имат нулеви емисии на парникови 
газове при жизнения цикъл, до момента 
на прибиране (събиране) на тези 
материали. 

участват в производствената верига за 
биогоривата и за които няма 
потенциална възможност за използване 
като храна, фураж или енергия, ще се 
счита, че имат нулеви емисии на 
парникови газове при жизнения цикъл, 
до момента на прибиране (събиране) на 
тези материали. 

Justification
La directive doit prendre en compte la valeur énergétique de la paille et des résidus de 
culture pouvant être exportés hors du champ.
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