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КРАТКА ОБОСНОВКА

As the Parliament has recognised in a series of resolutions, including some based on reports 
from its Committee on International Trade, the promotion of renewable energy and energy 
efficient technology have an important role to play in combating climate change and reducing 
the EU's dependence on external energy sources.  Trade policy can make a significant 
contribution to encouraging the spread of new, environmentally-friendly technologies and 
ensuring that renewable energy is available to the greatest possible number of firms and 
households at a reasonable cost.

Nonetheless the contribution of trade policy is essentially supportive – avoiding unnecessary 
barriers and reducing energy-dependence.  For this reason, the opinion seeks to adopt a 
modest approach, restricting itself to the aspects of the Commission’s proposal that are most 
relevant to international trade.  Equally some of the amendments are intended to indicate a 
broad political orientation, whilst recognising that there can be multiple routes to achieving a 
particular objective.  In these cases, it did not seem practical or useful to seek to trace through 
all the potential consequential amendments.

Most importantly, whilst accepting that renewable energy can make a significant contribution 
to the fight against climate change, this opinion takes as its starting point the maxim "first, do 
no harm".

Biofuels

In this respect, it is clear that the situation has changed significantly since January 2007 when 
the Commission proposed a binding 10% target for the share of renewable energy in petrol 
and diesel in 2020.  Food prices have soared (with the World Bank estimating an average 83% 
increase in the last three years) while a number of developing countries are becoming 
increasingly concerned about whether their populations will have adequate food supplies.  

As World Bank President Robert Zoellick recently observed, “soaring food prices and their 
impact on hunger, malnutrition and development threaten to push 100 million people further 
into poverty. For more than 2 billion people, high food prices are now a matter of daily 
struggle, sacrifice, and, for some, even survival, with no apparent relief in sight. Malnutrition 
threatens to harm not only this generation but the generation to come.”  In addition, 
successive UN rapporteurs on the right to food have expressed concern that diverting 
foodstuffs for fuel production risks causing increased malnutrition.

At the same time, it is estimated that around a quarter of the 2007 US maize crop was used for 
biofuels while the journal Science suggests that the use of maize-based ethanol doubles 
greenhouse gas (GHG) emissions over 30 years.  For these reasons, it seems essential to 
reconsider the binding 10% target and recall that, in its conclusions of March 2007, the 
European Council made this target conditional on the emergence of commercially available 
“second generation” biofuels (from waste products rather than food crops).

This opinion therefore proposes to delay the date for the 10% target and to introduce a review 
clause to allow the target to be revised in the light of progress towards second generation 
fuels.  It also seeks to strengthen the sustainability criteria proposed by the Commission so as 
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to avoid the absurd situation of a policy, which purports to combat climate change, having the 
opposite effect by encouraging deforestation.

In doing this, it acknowledges that, while certification is important, its effectiveness is limited.  
The problem is not only to avoid undisturbed forest being converted for biofuel production –
which the Commission acknowledges as undesirable – but also to avoid existing agricultural 
land being used for biofuel with the food crops or livestock previously occupying that land 
shifting to environmentally sensitive areas.  As a result the certification process needs to be 
much more comprehensive than in the Commission proposal.

Finally it is important that the transport of biofuels or their inputs does not create GHG 
emissions on a scale that undermines the overall environmental benefit.  The most flagrant 
example of this is the so-called “splash and dash” trade whereby biofuels are exported to the 
US and, after the addition of a small amount of mineral oil, re-exported, collecting multiple 
subsidies.  However, as existing anti-dumping and anti-subsidy rules appear to allow action 
against this practice, it appears unnecessary to table specific amendments on that point.

Other issues

While biofuels and their implications for agricultural trade and food security are the most 
important international trade issue raised by this proposal, the trade advantages of advances in 
renewable energy technology should not be overlooked.  We already have examples where 
European firms have gained “first mover” advantages in wind or solar technology which has 
subsequently provided a sound basis for exports and licensing deals.  

The 20% overall renewables target will continue to provide incentives for research and 
technological advances. However care should be taken that nothing in the energy and climate 
change package undermines the ability of member states to use feed-in tariffs, which have 
already demonstrated their effectiveness in promoting renewable energy.  Consideration 
should also be given to using multilateral and bilateral trade negotiations to promote the 
widest possible diffusion of new advances in renewable energy technology.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменениe 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 

(6) Повишаването на цените на 
хранителните продукти и 
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сигурност на инвеститорите. В този 
смисъл, не е подходящо да се отлага 
вземането на решение дали дадена цел 
да е обвързваща, в зависимост от 
настъпването на бъдещо събитие. По 
тези причини, в изявление към 
Протокола от срещата на 
Европейския съвет от 15 февруари 
2007 г. Комисията заяви, че не счита, 
че обвързващият характер на целите 
трябва да се отложи до момента, 
когато второто поколение биогорива 
се появят в търговско 
разпространение.

недостигът на храна, особено в 
уязвимите развиващи се държави, в 
съчетание с липсата на сигурност 
относно това, доколко е вероятно 
биогоривата от второ поколение да 
започнат да се предлагат на пазара 
преди 2020 г., представляват сериозно 
основание да се постави под въпрос 
целесъобразността на обвързващата 
цел за 10 % дял на биогоривата.

Обосновка

The European Council’s decision to make the biofuels target conditional on the availability of 
sustainable, commercially viable second generation biofuels provided a necessary safety 
valve whose importance has become ever more apparent as commodity prices have soared.  
The Commission’s determination to maintain its target without regard for changed 
circumstances should not be accepted.  

Изменениe 2

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В светлината на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, уместно е да бъдат 
установени задължителни цели за 
2020 г. за 20 % общ дял на 
възобновяемата енергия, както и за 10 
% дял на възобновяемата енергия за 
транспортни цели спрямо 
потреблението в Европейския съюз. 

(8) В контекста на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент,  е целесъобразно да бъде 
установена задължителна цел за 2020 
г. за 20%-ов общ дял на възобновяемата 
енергия в общото енергопотребление в 
Европейския съюз, както и да се 
преразгледат всички цели относно 
дела на възобновяемата енергия в 
транспорта до 2015 г. 

Обосновка

See previous amendment.
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Изменениe 3

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(10) От друга страна, за целта от 10 %
възобновяема енергия за транспортни 
цели, подходящо е да се зададе една и 
съща цел за всички държави-членки, с 
оглед да се осигури съответствие в 
спецификациите и достъпността на 
транспортните горива. Тъй като 
транспортните горива се търгуват лесно, 
държавите-членки, които разполагат с 
по-малки количества от съответните 
ресурси, ще могат лесно да си набавят 
възобновяеми транспортни горива от 
други места. При все че технически е 
възможно за Общността да изпълни 
целта за биогоривата само въз основа на 
собствено производство, вероятно и 
желателно е тази цел да бъде 
фактически изпълнена чрез съчетание 
на собствено производство и внос. За 
тази цел, Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за биогорива и, ако това е 
уместно, следва да предлага подходящи 
мерки за достигане на балансиран 
подход между вътрешното 
производство и вноса, отчитайки 
развитието на многостранните и 
двустранните търговски преговори, а 
също и съображения по отношение на 
околната среда, цените, сигурността 
на енергийните доставки и др. 

От друга страна, за целта относно 
възобновяемата енергия за транспортни 
цели, е целесъобразно да се зададе една 
и съща цел за всички държави-членки, с 
оглед да се осигури съответствие в 
спецификациите и достъпността на 
транспортните горива. Тъй като 
транспортните горива се търгуват лесно, 
държавите-членки, които разполагат с 
по-малки количества от съответните 
ресурси, ще могат лесно да си набавят 
възобновяеми транспортни горива от 
други места. При все че технически е 
възможно за Общността да изпълни 
целта за биогоривата само въз основа на 
собствено производство, вероятно и 
желателно е тази цел да бъде 
фактически изпълнена чрез съчетание 
на собствено производство и внос. За 
тази цел, Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за биогорива и по 
целесъобразност, да предлага корекция 
на целта и/или подходящи мерки за 
достигане на балансиран подход между 
вътрешното производство и вноса, като 
отчита развитието на многостранните 
и двустранните търговски преговори, а 
също и екологичните и социалните 
разходи, сигурността на енергийните 
доставки и др. 

Изменениe 4

Предложение за директива
Съображение 35 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(35а) С цел да се постигне максимален 
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принос на биогоривата в борбата с 
изменението на климата, следва да се 
предприемат мерки, които да 
гарантират, че изходните култури се 
отглеждат във възможно най-голяма 
близост до инсталацията за 
производство на горива;

Обосновка

Transport of raw materials and biofuels to production facilities causes additional greenhouse 
gas emissions. This could be avoided by using the nearest possible production facility

Изменениe 5

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) Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса следва да 
съответстват на екологичните 
изисквания на ЕС по отношение на 
селското стопанство. 

Обосновка

The Commission’s proposal would put European farmers at a competitive disadvantage and 
reduce the overall environmental benefits of a shift to biofuels.  Whilst it may not always be 
possible to require third country exporters to meet European standards, this approach should 
not be ruled out a priori.  

Изменениe 6

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Всяка държава-членка трябва да 3. За да се постигне целта за 20%-ов 
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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.

общ дял, 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.

Обосновка

Although a binding overall EU target of a 20% share of renewable energies by 2020 was 
agreed at the European Council held in Brussels on 8-9 March 2007 on a binding overall EU 
target of a 20% share of renewable energies by 2020, this target is not clearly stated in the 
Commission's proposal.

Изменениe 7

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 2025 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

Обосновка

The 2020 target date no longer seems appropriate in view of the rapid increase in food 
prices, concern about the availability of adequate food in many developing countries and 
doubts about the date when second generation biofuels will become available on 
commercially viable terms.
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Изменениe 8

Предложение за директива
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 3a
Преглед на наличността и 

предлагането на второ поколение 
биогорива

До 1 септември 2015 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и Съвета доклад относно напредъка, 
постигнат по отношение на 
наличието и предлагането на 
търговски жизнеспособни биогорива 
от второ поколение, по 
целесъобразност придружен от 
предложения за преразглеждане на 
целта съгласно член 3, параграф 3, 
алинея първа.

Обосновка

The Brussels European Council of March 2007 having made the 10% target conditional on 
the commercial availability of sustainable, second generation biofuels, it seems desirable to 
introduce a review clause to allow the target to be adjusted in the light of technological 
developments.

Изменениe 9

Предложение за директива
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Член 4a
Спиране на изпълнението на 

националните планове за действие
Държавите-членки могат да 
променят приложението на своите 
национални планове за действие и да 
спират изпълнението на 
задължението си за съответствие с 
член 3, параграф 3, в случай на 
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значително повишаване на цените на 
храните и фуражите.

Обосновка

The growing use of agricultural raw materials should not lead to a significant increase in the 
prices of food and feed.

Изменениe 10

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

При определянето на общия к.п.д. 
(conversion efficiency) и на 
съотношението вход/изход на системите 
и съоръженията, държавите-членки 
следва да използват методики на 
Общността, или ако липсват такива –
международни методики, ако 
съществуват.

При определянето на общия к.п.д. 
(conversion efficiency) и на 
съотношението вход/изход на системите 
и съоръженията, държавите-членки 
следва да използват международни 
методики , или ако липсват такива –
методики на Общността, ако такива 
съществуват.

Обосновка

A preference for international standards, where available, is less likely to encounter 
difficulties with regard to the WTO’s Technical Barriers to Trade agreement.  The promotion 
of common international standards should also yield scale economies and thereby encourage 
more rapid international adoption of best-practice technology.
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Изменениe 11

Предложение за директива
Член 15 – параграф  3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, се произвеждат 
единствено от устойчиви източници, 
при което се изисква суровините, 
предназначени за производството на 
горива, да могат да бъдат проследени 
до техния източник или добавянето 
им към изкопаеми горива да става в 
най-близките съоръжения за 
производство на горива, а всички 
предприятия във веригите за 
производство да бъдат 
сертифицирани, така че, наред с 
другото, да се гарантира, че:

(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) не настъпват значителни 
отрицателни последици за 
биологичното разнообразие;

аа) не е настъпило обезлесяване по 
косвен път, в резултат на 
производство на биогорива върху 
терен, който в миналото е бил 
използван за производство на храни и 
това производство е било преместено 
в чувствителни от екологична гледна 
точка зони, като например горски 
райони; 

(б) райони, обозначени с оглед защита 
на природата, освен ако не бъде 
доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата; 

б) изходните суровини не 
произхождат от райони, обозначени с 
оглед опазване на природата, освен ако 
не бъде доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата; 
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(в) пасища (grassland) с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са 
деградирали (not degraded).

в) изходните суровини не 
произхождат от пасища (grassland) с 
висока степен на биоразнообразие, т.е. 
пасища с множество различни 
растителни видове, които не се 
наторяват и не са деградирали (not 
degraded);

ва) не настъпват значителни 
отрицателни последици за водните 
ресурси. 

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 бъде приета в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Комисията ще установи критериите, по 
които да се установи кои изходни 
суровини попадат под разпоредбите на
букви а), аа), в) и ва). 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.

Обосновка

To be confident that their impact on the environment will be positive, biofuels should be 
required to meet a positive test of sustainability.  In addition to the points in the Commission 
proposal, it is essential to tackle the risk of biofuels displacing existing food production which 
then relocates to environmentally sensitive regions.  The question of water usage is also 
crucial if food security is to be assured.  

Изменениe 12

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат 
за целите, посочени в параграф 1, не 
трябва да бъдат внесени или 
произведени от суровини, внесени от 
държави, които прилагат данъци 
върху износа или количествени 
ограничения върху тези суровини, или 
които получават международна 
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помощ във вида на храни, или които 
са обект на антидъмпингови или 
антисубсидийни разследвания по 
инициатива на Комисията.

Обосновка

The renewable energy directive will provide incentives – in the form of higher prices – for EU 
and third country producers of biofuels.  However those countries that are already extracting 
economic rents by means of export taxes or restrictions should not have the possibility of 
taking a second financial incentive by means of access to the European market at the expense 
of European taxpayers.  

Изменениe 13

Предложение за директива
Член 15 – параграф  6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

6. Държавите-членки, които поради 
основания за устойчиво развитие 
желаят да въведат по-строги 
защитни мерки, с оглед на посочените 
в параграф 1 цели за биогорива и други 
течни горива, гарантират, че такива 
мерки са съвместими с Договорите и 
уведомяват Комисията за тях.

Обосновка

Given the considerable uncertainty about the effectiveness of sustainability standards, 
Member States should have the possibility of setting higher standards, in line with the 
principle of subsidiarity, so that there can be a process of learning from best practice.  This 
would not distort the market given all would still be subject to the obligation in Article 3(3), 
as amended.  This approach is in line with the possibility provided by Article 176 of the 
Treaty.

Изменениe 14

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8a. Комисията докладва ежегодно на 
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Европейския парламент и на Съвета 
относно приетите от нея 
споразумения съобразно член 4.

Обосновка

Regular reports are required to ensure openness and transparency and to give European 
farmers confidence that they are competing on a level playing field with third country 
producers benefiting from the agreements that may be concluded by the Commission.
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