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Изменение 260
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Но въвеждането на критерии за 
устойчиво екологично развитие на 
биогоривата не би постигнало своята 
цел, ако доведе до пренасочване на 
тези продукти, които не 
удовлетворяват критериите, от 
транспортните към други видове 
приложения, например като течни 
горива от биомаса (bioliquids), 
използвани в производството на 
топлинна енергия или на 
електроенергия. По тази причина, 
критериите за устойчиво екологично 
развитие следва да се прилагат към 
всички течни горива от биомаса.

заличава се

Or. en

Обосновка

Criteria should not only apply to bioliquids and biofuels, but also to biomass in general which 
is also being used in the heating or electricity sectors.

Изменение 261
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Но въвеждането на критерии за 
устойчиво екологично развитие на 
биогоривата не би постигнало своята 
цел, ако доведе до пренасочване на тези 

(35) Но въвеждането на екологични 
критерии за устойчиво развитие на 
биогоривата няма да постигне своята 
цел, ако доведе до пренасочване на тези 
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продукти, които не удовлетворяват 
критериите, от транспортните към други 
видове приложения, например като 
течни горива от биомаса (bioliquids), 
използвани в производството на 
топлинна енергия или на 
електроенергия. По тази причина, 
критериите за устойчиво екологично 
развитие следва да се прилагат към 
всички течни горива от биомаса.

продукти, които не удовлетворяват 
критериите, от транспортните към други 
видове приложения, например като 
течни горива от биомаса, използвани в 
производството на топлинна енергия 
или на електроенергия. По тази 
причина, екологичните критерии за 
устойчиво развитие следва да се 
прилагат към биомасата и всички 
течни горива от биомаса.

Or. de

Обосновка

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other heating bioliquids and biomass.

Изменениe 262
Claude Turmes

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 

(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 всички видове биомаси за 
производство на енергия. 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 транспортни горива, 
произведени от биомаса, да бъдат 
съгласувани между настоящата 
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критерии за биогоривата да бъдат 
съгласувани между настоящата 
директива и Директива 98/70/ЕО. 
Комисията следва, също така, да 
преразгледа през 2010 г. въпроса дали 
да бъдат включени и други 
приложения на биомасата.

директива и Директива 98/70/ЕО.

Or. en

Обосновка

The sustainability criteria that are developed under this Directive must cover all solid, 
gaseous and liquid fuels which are produced from biomass for energy purposes. These 
criteria must be consistent with the ones set in other pieces of the EU legislation, in particular 
the Fuel Quality Directive for transport.

Изменениe 263
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 

(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 
биомасата. 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 
биомасата да бъдат съгласувани между 



PE407.891v01-00 6/122 AM\728453BG.doc

BG

критерии за биогоривата да бъдат 
съгласувани между настоящата 
директива и Директива 98/70/ЕО. 
Комисията следва, също така, да 
преразгледа през 2010 г. въпроса дали 
да бъдат включени и други 
приложения на биомасата.

настоящата директива и Директива 
98/70/ЕО. 

Or. en

Обосновка

All biomass applications should be included already.

Изменение 264
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 следва, 
също така, да преразгледа през 2010 г. 

(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 биомасата 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 следва, също така, да 
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въпроса дали да бъдат включени и други 
приложения на биомасата.

преразгледа през 2010 г. въпроса дали 
да бъдат включени и други приложения 
на биомасата.

Or. de

Обосновка

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.

Изменениe 265
Romana Jordan Cizelj

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 следва, 
също така, да преразгледа през 2010 г. 
въпроса 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 биомасата 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 следва, също така, да 
преразгледа през 2010 г. въпроса дали 
да бъдат включени и други приложения 
на биомасата.
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Изменениe 266
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(37) Ако територии с високо 
съдържание на въглерод в почвата или 
растителността бъдат преустроени за 
отглеждане на суровини за биогорива 
или за други течни горива от биомаса, 
част от натрупаното въглеродно 
съдържание ще попадне в атмосферата и 
ще доведе до образуването на 
въглероден двуокис. Това отрицателно 
въздействие по отношение на 
парниковите газове може да 
неутрализира положителното 
въздействие от използването на 
биогорива или на други течни горива 
от биомаса, като в някои случи може 
дори да го надхвърли с голяма разлика. 
Ето защо, при изчисляване на 
намалението на емисии на парникови 
газове в резултат от използване на 
биогорива или на други течни горива 
от биомаса, следва да бъдат отчитани 
всички въглеродни ефекти от такива 
преустройства. Това е необходимо, за 
да се гарантира, че при изчисляването 
на намалението на емисии на 
парникови газове са отчетени всички 
въглеродни ефекти от използването 
на биогорива или на други течни 
горива от биомаса.

(37) Ако територии с високо 
съдържание на въглерод в почвата или 
растителността бъдат преустроени за 
отглеждане на биомаса за 
производство на енергия, част от 
натрупаното въглеродно съдържание ще 
попадне в атмосферата и ще доведе до 
образуването на въглероден двуокис. 
Това отрицателно въздействие по 
отношение на парниковите газове може 
да неутрализира положителното 
въздействие от използването на 
горивата, произведени от биомаса, като 
в някои случи може дори да го 
надхвърли с голяма разлика. Ето защо, 
при изчисляване на намалението на 
емисии на парникови газове следва да 
бъдат отчитани всички въглеродни 
ефекти от такива преки или непреки
преустройства.

Or. en

Обосновка

The sustainability criteria that are developed under this Directive must cover all solid, 
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gaseous and liquid fuels which are produced from biomass for energy purposes. As regards 
the carbon saving threshold, it is however astonishing that the Commission has only provided 
the EP and the Council with carbon comparators figures related to liquid fuels from biomass 
only. Similar figures need to be set in this Directive for gaseous and solid biomass for energy.

Изменениe 267
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(37) Ако територии с високо 
съдържание на въглерод в почвата или 
растителността бъдат преустроени за 
отглеждане на суровини за биогорива 
или за други течни горива от биомаса, 
част от натрупаното въглеродно 
съдържание ще попадне в атмосферата и 
ще доведе до образуването на 
въглероден двуокис. Това отрицателно 
въздействие по отношение на 
парниковите газове може да 
неутрализира положителното 
въздействие от използването на
биогорива или на други течни горива 
от биомаса, като в някои случи може 
дори да го надхвърли с голяма разлика. 
Ето защо, при изчисляване на 
намалението на емисии на парникови 
газове в резултат от използване на
биогорива или на други течни горива 
от биомаса, следва да бъдат отчитани 
всички въглеродни ефекти от такива 
преустройства. Това е необходимо, за да 
се гарантира, че при изчисляването на 
намалението на емисии на парникови 
газове са отчетени всички въглеродни 
ефекти от използването на биогорива 
или на други течни горива от биомаса.

(37) Ако територии с високо 
съдържание на въглерод в почвата или 
растителността бъдат преустроени за 
отглеждане на суровини за биомаса, 
част от натрупаното въглеродно 
съдържание ще попадне в атмосферата и 
ще доведе до образуването на 
въглероден двуокис. Това отрицателно 
въздействие по отношение на 
парниковите газове може да 
неутрализира положителното 
въздействие от използването на 
биомаса, като в някои случи може дори 
да го надхвърли с голяма разлика. Ето 
защо, при изчисляване на намалението 
на емисии на парникови газове в 
резултат от използване на определена
биомаса, следва да бъдат отчитани 
всички въглеродни ефекти от такива 
преустройства. Това е необходимо, за да 
се гарантира, че при изчисляването на 
намалението на емисии на парникови 
газове са отчетени всички въглеродни 
ефекти от използването на биомаса.

Or. en
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Обосновка

Not only biofuels and bioliquids should be environmentally sustainable, but all sorts of 
biomass used.

Изменениe 268
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(37) Ако територии с високо 
съдържание на въглерод в почвата или 
растителността бъдат преустроени за 
отглеждане на суровини за биогорива 
или за други течни горива от биомаса, 
част от натрупаното въглеродно 
съдържание ще попадне в атмосферата и 
ще доведе до образуването на 
въглероден двуокис. Това отрицателно 
въздействие по отношение на 
парниковите газове може да 
неутрализира положителното 
въздействие от използването на 
биогорива или на други течни горива от 
биомаса, като в някои случи може дори 
да го надхвърли с голяма разлика. Ето 
защо, при изчисляване на намалението 
на емисии на парникови газове в 
резултат от използване на биогорива 
или на други течни горива от биомаса, 
следва да бъдат отчитани всички 
въглеродни ефекти от такива 
преустройства. Това е необходимо, за да 
се гарантира, че при изчисляването на 
намалението на емисии на парникови 
газове са отчетени всички въглеродни 
ефекти от използването на биогорива 
или на други течни горива от биомаса.

Ако територии с високо съдържание на 
въглерод в почвата или растителността 
бъдат преустроени за отглеждане на 
суровини за биогорива или за други 
енергийни приложения, част от 
натрупаното въглеродно съдържание ще 
попадне в атмосферата и ще доведе до 
образуването на въглероден двуокис. 
Това отрицателно въздействие по 
отношение на парниковите газове може 
да неутрализира положителното 
въздействие от използването на 
биомаса, биогорива или на други течни 
горива от биомаса, като в някои случи 
може дори да го надхвърли с голяма 
разлика. Ето защо, при изчисляване на 
намалението на емисии на парникови 
газове в резултат от използване на 
биомаса, биогорива или други течни 
горива от биомаса, следва да бъдат 
отчитани всички въглеродни ефекти от 
такива преустройства. Това е 
необходимо, за да се гарантира, че при 
изчисляването на намалението на 
емисии на парникови газове са отчетени 
всички въглеродни ефекти от 
използването на биомаса, биогорива 
или други течни горива от биомаса.

Or. sl
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Изменениe 269
Claude Turmes

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 избегне конкуриране за 
храни и фуражи и имайки предвид 
спешната необходимост от 
противодействие на изменението в 
климата и възможните значителни 
отрицателни последици от 
парниковите газове при непряка 
промяна в използването на земята, 
необходимо е да не бъдат 
преустройвани с цел производство на 
горива за транспорта земите, 
използвани за производство на храна и 
фураж. Транспортните горива, 
произведени от биомаса следва да 
бъдат ограничени до производство от 
отпадъци или остатъчни вещества, 
пустеещи, ерозирали или маргинални 
земи без висока стойност за 
биоразнообразието и нетни ползи по 
отношение на емисиите на парникови 
газове или от увеличена 
производителност от земи, вече 
заети от биомаса за транспортни 
горива. Описите на въглеродните запаси 
в почвите в целия свят водят до 
заключението, че от производството 
на биомаса за енергийни цели следва 
да бъдат изключени мочурливите и 
трайно залесените територии.

Or. en

Обосновка

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.
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Изменениe 270
Lambert van Nistelrooij

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 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 биомаса. Описите на 
въглеродните запаси в почвите в целия 
свят водят до заключението, че в тази 
категория следва да бъдат включени, 
сред другите видове земи, мочурливите 
и трайно залесените територии.

Or. en

Обосновка

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.
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Изменение 271
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
доставчиците на биогорива и други 
течни горива от биомаса 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.

Or. de

Обосновка

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Изменениe 272
Herbert Reul

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 
доставчиците на биогорива 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.

Or. en

Обосновка

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring  compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.
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Изменениe 273
Struan Stevenson

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 
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. 

Or. en

Обосновка

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, 'floating roads' and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmopshere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.

Изменениe 274
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биомаса за 
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други течни горива от биомаса, както 
и нарастващото в световен мащаб 
търсене на тези видове горива, не 
трябва да предизвикват разрушаване на 
районите на 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, 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 е с 
биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за 
храните 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 
(grasslands), 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 

производство на енергия, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на транспортни горива, произведени 
от биомаса, не трябва да предизвикват 
разрушаване на районите на 
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 горива, произведени от 
биомаса да води до разрушаване на 
биоразнообразни райони.
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съответните международни норми.

Or. en

Обосновка

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.

Изменениe 275
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на 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, 
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 е с 

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на 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, 
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, или че добива на 
суровината няма неблагоприятно 
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биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
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 
(grasslands), 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.

въздействие върху биоразнообразието 
или че добивът на суровината няма 
неблагоприятно въздействие върху 
биоразнообразието. Според избраните 
критерии, даден район е с 
биоразнообразие, когато той е 
девствена гора (съгласно 
определението, използвано от 
Организацията за храните и селското 
стопанство на ООН (ФАО) в 
оценяването на горските ресурси в 
световен план), или когато той е 
защитен от национално законодателство 
за опазване на природата. Зони, в които 
се добиват недървесинни горски 
продукти, се включват при условие, че 
отражението от човешката дейност 
не е голямо.  Някои дървета може би 
са били изтръгнати. Други определени 
от ФАО типове горски райони като 
изменените естествени гори, 
полуестествените гори и горските 
насаждения не следва да се считат за 
девствени гори. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
биоразнообразие на някои пасища 
(grasslands), уместно е биогоривата, 
произведени от суровини с произход от 
такива терени, да не отговарят на 
условията за получаване на стимули по 
настоящата директива, ако се добиват 
по начин, който се отразява 
неблагоприятно върху 
биоразнообразието. 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.

Or. en

Обосновка

Forest undisturbed by significant human activity is an inaccurate term which has been used 
mainly for statistical purposes. There is no unambiguous interpretation as to which forests 
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would belong to this category. The definition creates a risk that an unknown amount of 
sustainably managed forest in normal economic use could be regarded as untouched, 
biodiverse forest and could therefore not be counted towards the 10 per cent biofuel target.

Изменениe 276
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както 
и нарастващото в световен мащаб 
търсене на тези видове горива, не 
трябва да предизвикват разрушаване на 
районите на 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, 
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 е с 
биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
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 

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биомаса , 
както и нарастващото в световен мащаб 
търсене на биомаса, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на 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 биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 
съгласно които биомасата ще 
отговаря 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 е с 
биоразнообразие, сред другите видове 
земи, когато той е незасегнат от 
значителна човешка дейност (съгласно 
определението, използвано от 
Организацията за храните 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 
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законодателство за опазване на 
природата. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
биоразнообразие на някои пасища 
(grasslands), 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.

биоразнообразие на някои пасища 
(grasslands), уместно е биомасата, 
произведена от суровини с произход от 
такива терени да не отговаря 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 и 
други видове земи с висока степен на 
биологично разнообразие, съгласно 
най-добрите разполагаеми научни данни 
и съответните международни норми.

Or. en

Обосновка

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.

Изменениe 277
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на 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 

(39) Стимулите, предвидени в 
настоящата директива за биомасата,
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, както и нарастващото в 
световен мащаб търсене на биомаса и 
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 
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горива от биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 
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 е с 
биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
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 
(grasslands), 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.

тяхното увеличено ползване на 
биомаса, биогорива и други течни 
горива от биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 
съгласно които биомасата,
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 е с 
биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
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 биомасата и 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.

Or. sl
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Изменениe 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на 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, 
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.

(39) 39) Стимулите, предвидени в
настоящата директива за биогоривата и 
за други 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, 
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, 
характеризиращ се досега с 
биоразнообразие, което може да бъде 
застрашено.

Or. es

Обосновка

By setting up and cultivating palm plantations, it is possible to create a niche in which to 
develop new biodiversity. The impact to avoid is the destruction of pre-existing biodiversity 
caused by planting in the wrong places.
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Изменениe 279
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(39а) Въпреки че енергия от биомаса 
не би следвало да бъде произвеждана 
от суровини, добити от площи с 
призната висока степен на 
биоразнообразие, както и от площи с 
високи въглеродни запаси, каквито са 
девствените гори, вредата за 
естествените гори може да бъде все 
пак голяма, като неволно последствие 
от завишеното производство на 
биогорива. Така например, когато се 
повишава търсенето на растителни 
масла, поради повишено търсене на 
биодизел, една от възможните 
последици е горски площи да бъдат 
обезлесени с цел производството на 
соеви зърна или палмово олио. В някои 
случаи може да се стигне до подобно 
обезлесяване, дори и то да е незаконно 
според националните или 
международните разпоредби. Освен 
това упражняването на натиск под 
една или друга форма върху площите е 
неизбежна последица от засилването 
на равнището или обхвата на 
практически всяка интензивна 
земеделска дейност. При все това, 
важно е ЕС да предоставя стимули, 
за да сведе до минимум риска от 
подобни последици; по-специално 
насърчаването на схеми за 
опазването на тропическите гори, 
като например обезщетения за 
"избегнато обезлесяване", следва да 
бъде приоритет за ЕС.

Or. en



PE407.891v01-00 24/122 AM\728453BG.doc

BG

Обосновка

The term forest undisturbed by significant human activity should be replaced by primary 
forest, see Обосновка in Съображение 39. Biomass from continuously forested areas is not 
prohibited as long as the forest area is not destroyed and converted into other form of land to 
produce biofuels.

Изменениe 280
Claude Turmes

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 суровини за 
биомаса за производство на енергия, са
произведени в ЕС, те следва да 
отговарят освен на екологичните 
изисквания на ЕС по отношение на 
селското стопанство също и на 
критериите за внос.

Or. en

Обосновка

Same sustainability criteria must be applied to biomass for energy coming form third 
countries or being produced in the EU.

Изменениe 281
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
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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.

произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство.

Or. it

Изменениe 282
Fiona Hall

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. 
Подобни критерии следва да се 
прилагат по отношение на вноса от 
трети страни, доколкото това е 
административно и технически 
осъществимо.

Or. en

Обосновка

As far as possible a level playing field on environmental requirements should apply between 
EU and non EU countries.
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Изменениe 283
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(41) Критериите за екологично 
устойчиво развитие ще бъдат 
резултатни само ако доведат до 
промяна в поведението на 
участниците на пазара. А 
участниците на пазара ще променят 
поведението си само ако 
отговарящите на критериите 
биогорива и други течни горива от 
биомаса получават ценова премия в 
сравнение с неотговарящите на 
критериите горива. Съгласно метода 
на масовия баланс за проверка на 
съответствието, съществува 
физическа зависимост между 
производството на отговарящи на 
критериите биогорива и други течни 
горива от биомаса и потреблението 
на такива горива в Общността, 
обуславяща точен баланс между 
производството и потреблението, 
която дава възможност за 
осигуряване на по-голяма ценова 
премия, в сравнение със системите, в 
които биогоривата не отговарят на 
това изискване. Следователно, за да 
се гарантира, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
отговарящи на екологичните 
критерии за устойчиво развитие, 
могат да бъдат продавани на по-
висока цена, като се поддържа 
целесъобразността на системата и в 
същото време не се натоварва 
промишлеността с прекомерна 
тежест, за проверка на 
съответствието следва да се използва 
методът на масовия баланс. Но също 
така, следва да бъдат разгледани и 
други методи за проверка.

заличава се
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Or. en

Обосновка

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
appropriate method is used.

Изменениe 284
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(41) Критериите за екологично 
устойчиво развитие ще бъдат 
резултатни само ако доведат до 
промяна в поведението на 
участниците на пазара. А 
участниците на пазара ще променят 
поведението си само ако 
отговарящите на критериите 
биогорива и други течни горива от 
биомаса получават ценова премия в 
сравнение с неотговарящите на 
критериите горива. Съгласно метода 
на масовия баланс за проверка на 
съответствието, съществува 
физическа зависимост между 
производството на отговарящи на 
критериите биогорива и други течни 
горива от биомаса и потреблението 
на такива горива в Общността, 
обуславяща точен баланс между 
производството и потреблението, 
която дава възможност за 
осигуряване на по-голяма ценова 
премия, в сравнение със системите, в 
които биогоривата не отговарят на 
това изискване. Следователно, за да 
се гарантира, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
отговарящи на екологичните 
критерии за устойчиво развитие, 

заличава се
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могат да бъдат продавани на по-
висока цена, като се поддържа 
целесъобразността на системата и в 
същото време не се натоварва 
промишлеността с прекомерна 
тежест, за проверка на 
съответствието следва да се използва 
методът на масовия баланс. Но също 
така, следва да бъдат разгледани и 
други методи за проверка.

Or. en

Обосновка

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
appropriate method is used.

Изменениe 285
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(41) Критериите за екологично 
устойчиво развитие ще бъдат 
резултатни само ако доведат до промяна 
в поведението на участниците на пазара. 
А участниците на пазара ще променят 
поведението си само ако 
отговарящите на критериите 
биогорива и други течни горива от 
биомаса получават ценова премия в 
сравнение с неотговарящите на 
критериите горива. Съгласно метода на 
масовия баланс за проверка на 
съответствието, съществува физическа 
зависимост между производството на 
отговарящи на критериите биогорива и 
други течни горива от биомаса и 
потреблението на такива горива в 

(41) Критериите за екологично 
устойчиво развитие ще бъдат 
резултатни само ако доведат до промяна 
в поведението на участниците на пазара. 
А участниците на пазара ще променят 
поведението си само ако 
отговарящата на критериите биомаса
за производство на енергия получава
ценова премия в сравнение с 
неотговарящите на критериите горива. 
Съгласно метода на масовия баланс за 
проверка на съответствието, съществува 
физическа зависимост между 
производството на отговарящата на 
критериите биомаса за производство на 
енергия и потреблението на такава 
биомаса в Общността, обуславяща 
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Общността, обуславяща точен баланс 
между производството и потреблението, 
която дава възможност за осигуряване 
на по-голяма ценова премия, в 
сравнение със системите, в които 
биогоривата не отговарят на това 
изискване. Следователно, за да се 
гарантира, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, отговарящи
на екологичните критерии за устойчиво 
развитие, могат да бъдат продавани на 
по-висока цена, като се поддържа 
целесъобразността на системата и в 
същото време не се натоварва 
промишлеността с прекомерна тежест, 
за проверка на съответствието следва да 
се използва методът на масовия баланс. 
Но също така, следва да бъдат 
разгледани и други методи за проверка.

точен баланс между производството и 
потреблението, която дава възможност 
за осигуряване на по-голяма ценова 
премия, в сравнение със системите, в 
които биогоривата не отговарят на това 
изискване. Следователно, за да се 
гарантира, че биомасата за 
производство на енергия, отговаряща
на екологичните критерии за устойчиво 
развитие, може да бъде продавана на 
по-висока цена, като се поддържа 
целесъобразността на системата и в 
същото време не се натоварва 
промишлеността с прекомерна тежест, 
за проверка на съответствието следва да 
се използва методът на масовия баланс. 
Но също така, следва да бъдат 
разгледани и други методи за проверка.

Or. en

Обосновка

Compliance method should must be applied to all biomass for energy.

Изменениe 286
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(42) В интерес на Общността е да 
насърчава разработването на 
многостранни и двустранни
споразумения, както и на доброволни 
международни и национални схеми, 
задаващи стандарти за производство по 
устойчиво развит начин на биогорива и 
на други течни горива от биомаса, 
както и за удостоверяване, че 
производството на биогорива и на други 

В интерес на Общността е да насърчава 
разработването на многостранни 
споразумения, както и на доброволни 
международни и национални схеми, 
задаващи стандарти за производство по 
устойчиво развит начин на 
транспортни горива, произведени от 
биомаса, както и за удостоверяване, че 
производството на транспортни 
горива, произведени от биомаса



PE407.891v01-00 30/122 AM\728453BG.doc

BG

течни горива от биомаса съответства 
на тези стандарти. За тази цел, следва да 
бъдат въведени разпоредби, даващи 
възможност да се реши, че тези 
споразумения или схеми предоставят 
надеждни доказателства и данни, при 
условие че схемите съответстват на 
адекватни стандарти за надеждност, 
прозрачност и независимо одитиране.

съответства на тези стандарти. За тази 
цел, следва да бъдат въведени 
разпоредби, даващи възможност да се 
да се вземе решение относно 
процедурите, необходими, за да се 
гарантира, че тези споразумения или 
схеми предоставят надеждни 
доказателства и данни, при условие че 
схемите съответстват на адекватни 
стандарти за надеждност, прозрачност и 
независимо одитиране.

Or. en

Обосновка

To be consistent with the change of definition of 'biofuels'.

Изменениe 287
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(42a) Комисията и държавите-членки 
гарантират, че се предприемат мерки 
на национално равнище за запазване 
на конкурентоспособността на 
световния пазар на енергоемката 
промишленост, като се ограничават 
допълнителните, свързани с 
енергията от възобновяеми 
източници разходи, утежняващи 
техните енергийни разходи.

Or. en

Обосновка

European energy-intensive industries compete globally, i.e. prices for their goods and 
services are set on the world market. Hence they would be disadvantaged compared with their 
global competitors by the expected rise in electricity prices in Europe due to the cost of 
support for renewable energy. Energy-intensive industries should therefore be protected from 
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burdens generated by any support scheme.

Изменениe 288
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(43) Необходимо е да се въведат ясни 
правила за изчисляване на емисиите на 
парникови газове от биогорива и от 
течни горива от биомаса, както и 
съответните сравнителни стойности при 
използването на изкопаеми горива.

(43) Необходимо е да се въведат ясни 
правила за изчисляване на емисиите на 
парникови газове от биомаса за 
производство на енергия, както и 
съответните сравнителни стойности при 
използването на изкопаеми горива.

Or. en

Обосновка

The Commission has only provided the EP and the Council with carbon comparators figures 
related to liquid fuels from biomass only. Similar figures need to be worked out and set in this 
Directive for gaseous and solid biomass for energy if we want to cover all biomass for 
energy.

Изменение 289
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Необходимо е да се въведат ясни 
правила за изчисляване на емисиите на 
парникови газове от биогорива и от 
течни горива от биомаса, както и 
съответните сравнителни стойности при 
използването на изкопаеми горива.

(43) Необходимо е да се въведат ясни 
правила за изчисляване на емисиите на 
парникови газове от биогорива и от 
течни горива от биомаса, както и 
съответните сравнителни стойности при 
използването на изкопаеми горива въз 
основа на призната и текуща 
физическа и техническа информация.
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Or. de

Обосновка

To ensure that transparent and clear data are always available for the calculation of 
greenhouse gas emissions recognised and up-to-date calculation methods must be laid down.

Изменениe 290
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 43 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(43a) Всеки механизъм за насърчаване, 
включително финансови стимули, 
създаден от държавата-членка за 
широкомащабно производство и 
потребление на възобновяема енергия 
в транспорта, следва да бъде 
пропорционален на намалението на 
емисии на парникови газове.
Механизмите за подпомагане следва 
по-специално да насърчават 
производството и потреблението на 
биомаса, биогорива и другите течни 
горива от биомаса, даващи 
възможност за по-голямо намаление 
на емисиите на парникови газове от 
изискваното в тази директива.

Or. en

Обосновка

Support systems should incentivise high greenhouse gas emission savings. Member States 
should be allowed to impose further, additional sustainability criteria if necessary.
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Изменениe 291
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за най-често срещаните варианти 
на производство на биогорива. При 
всички положения, за биогоривата и 
другите течни горива от биомаса ще 
може да се претендира за 
установеното по този списък ниво на 
намаление на парниковите газове. В 
случаите, когато приетата 
стойност (default value) на 
намалението на парниковите газове 
за даден производствен вариант е по-
малка от изискваната минимално
допустима стойност, ако 
производителите желаят да 
демонстрират, че спазват минимално 
допустимата стойност, те ще 
трябва да покажат, че реалните 
емисии при техния производствен 
процес са по-ниски от използваните 
при изчислението приети стойности.

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за част от най-често срещаните 
варианти на производство на биогорива. 

Or. en

Обосновка

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided. 
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.
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Изменениe 292
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(46) За да се избегне насърчаването на 
отглеждане на суровинни култури за 
биогорива и за други течни горива от 
биомаса на места, където това ще 
предизвика големи емисии на 
парникови газове, приетите 
стойности (default values) за 
отглеждане на селскостопански 
култури ще бъдат определени само за 
такива места, където такъв ефект 
може да бъде изключен с висока 
степен на надеждност.

заличава се

Or. en

Обосновка

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided. 
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.

Изменениe 293
Claude Turmes

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 

заличава се
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развит начин.

Or. en

Обосновка

There is no fundamental reason to wait for establishing sustainability criteria for all biomass 
for energy. Most of the sustainability criteria which would apply to the transports fuels and 
other liquids from biomass can be directly transposed to solid biomass immediately. The 
calculation of greenhouse gas emissions from solid biomass for energy and their fossil fuels 
comparators must however be elaborated in order to get a full set of criteria for all biomass 
for energy.

Изменениe 294
Romana Jordan Cizelj

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.

заличава се

Or. sl

Изменение 295
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Изискванията за схема за 
устойчиво развитие на енергийните 

заличава се



PE407.891v01-00 36/122 AM\728453BG.doc

BG

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.

Or. de

Обосновка

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.

Изменениe 296
Vittorio Prodi

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) Следва да се насърчава 
ефективното и устойчиво използване 
на биомаса, получена от остатъчни 
продукти от горското стопанство и 
земеделието, както и от твърди 
градски отпадъци; преминаването 
към енергийни култури следва 
осъществява само въз основа на 
анализ на съвместимостта на 
използването на обработваема земя за 
производство на енергия с 
използването й за производство на 
храни. 

Or. it

Обосновка

The use of biomass for energy purposes is essential, but it is also necessary to ascertain 
whether it might serve in any way to distort food price levels and to avert such distortion as 
might arise.
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Изменениe 297
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Съображение 47 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(47а) Следва да се насърчава 
икономически ефективното и 
устойчиво използване на биомасата 
като енергиен източник. Предвид 
факта, че използването на биомаса за 
енергийни цели би могло да доведе до 
изкривяване на пазара, обезлесяване, 
изразходване на водните ресурси и по-
високи цени на храните, е необходимо 
да се развива и насърчава 
използването и навлизането на пазара 
на други форми на биомаса, които са 
широко достъпни на местно равнище.

Or. it

Обосновка

To ensure that greater use of biomass for energy purposes will not pose risks in terms of 
higher food prices, mass deforestation, and water shortages, it is necessary to promote the 
use of other forms of biomass in plentiful supply at local level  and enable them to penetrate 
the market.

Изменениe 298
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(48) За да стане възможно 
постигането на 10 % дял на 
биогоривата, необходимо е да се 
осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 

заличава се
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гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт 
EN 590/2004.

Or. en

Изменениe 299
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на биогоривата, необходимо 
е да се осигури присъствието на пазара 
на такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт EN 
590/2004.

(48) За да стане възможно постигането 
на 5% дял на биогоривата, е необходимо 
да се осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт EN 
590/2004.

Or. it

Изменениe 300
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на биогоривата, необходимо 
е да се осигури присъствието на пазара 
на такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт EN 
590/2004.

(48) За да стане възможно постигането 
на 7% дял на биогоривата, необходимо е 
да се осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт EN 
590/2004.

Or. en
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Обосновка

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefor a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Изменениe 301
Mechtild Rothe и Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на биогоривата, 
необходимо е да се осигури 
присъствието на пазара на такива смеси 
на биодизел и дизелово гориво, които са 
с по-високо съдържание на биодизел, в 
сравнение с посоченото в европейския 
стандарт EN 590/2004.

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на енергията от 
възобновяеми източници в 
транспорта до 2020 г., необходимо е 
да се осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт EN 
590/2004.

Or. en

Изменениe 302
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(49) За да се осигури постигането на 
търговска жизнеспособност за 
такива видове биогорива, които са 
свързани с разнообразяване на набора 
от суровини, те следва да получат 
допълнителна тежест в рамките на 
националните задължения по 
отношение на биогоривата.

заличава се

Or. en
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Обосновка

If allowed this extra bonus towards the renewables energy targets would create a loophole in 
the sense that the total amount of renewables energy produced will be reduced to the 
equivalent of the bonus given. The so-called second generation could better be promoted 
through a high greenhouse gas saving threshold such as the one suggested in this report, i.e. 
at least 60%, without jeopardising the RES targets.

Изменениe 303
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(49) За да се осигури постигането на 
търговска жизнеспособност за такива
видове биогорива, които са свързани с 
разнообразяване на набора от суровини, 
те следва да получат допълнителна 
тежест в рамките на националните 
задължения по отношение на 
биогоривата.

(49) За да се осигури постигането на 
търговска жизнеспособност за такива 
видове биогорива, които са свързани с 
разнообразяване на набора от суровини, 
те следва да имат диференцирани 
задължителни цели.

Or. en

Обосновка

According to the Directive Proposal, biofuels obtained from wastes, residues, non-food 
cellulosic material and lingo-cellulosic material shall count double towards complying with 
national targets. However, this system proposed could mean a significantly smaller real 
amount of biofuels to be placed in the market. To avoid this secondary effect, we propose the 
promotion of these specific biofuels to be done following the model from the United States: a 
specific percentage of the target to be achieved through biofuels from those raw materials.

Изменение 304
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се осигури постигането на (49) За да се осигури постигането на 
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търговска жизнеспособност за такива 
видове биогорива, които са свързани с 
разнообразяване на набора от суровини, 
те следва да получат допълнителна 
тежест в рамките на националните 
задължения по отношение на 
биогоривата.

търговска жизнеспособност за такива 
видове биогорива, които са свързани с 
разнообразяване на набора от суровини, 
те следва да получат допълнителна 
тежест в рамките на националните 
задължения по отношение на 
биогоривата и да се насърчават по-
интензивно на общностно равнище.

Or. de

Обосновка

Second-generation biofuels should receive greater support, to increase their efficiency over 
the next few years.

Изменение 305
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Необходимо е редовно докладване, 
за да се осигури продължаване на 
насочването на вниманието към 
напредъка в развитието на 
възобновяемата енергия на национално 
равнище и на равнището на Общността.

(50) Необходимо е установяването на 
изискване за изготвяне на редовен и 
небюрократичен доклад, за да се 
осигури насочването на вниманието към 
напредъка в развитието на 
възобновяемата енергия на национално 
равнище и на равнището на Общността.

Or. de

Обосновка

The Member States already produce a number of reports, so we need to ensure that 
bureaucracy does not get out of hand.
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Изменениe 306
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 50 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(50a) Държавите-членки използват 
различни механизми за насърчаване на 
енергията от възобновяеми 
източници на национално равнище, 
които варират също така между 
секторите за възобновяема енергия.  В 
дългосрочен план може да се предвиди 
хармонизирана рамка за цялата 
Общност по отношение на схемите 
за подпомагане във всеки от 
секторите за възобновяема енергия. 
[До декември 2012 г.] Комисията 
следва да направи оценка на 
въздействието на съществуващите 
схеми за подпомагане и 
възможността от предлагане на 
хармонизирана и основаваща се на 
пазара европейската схема за 
подпомагане на ползването на енергия 
от възобновяеми източници. 

Or. en

Обосновка

Reaching the RE-targets should be as cost-efficient as possible, but should also encourage the 
development of as many technologies as possible. Today 27 different national support 
schemes exist, and there is a risk that Member States outbid each other to reach their targets, 
making it more expensive than necessary to reach targets. It is important for investor 
confidence, that national support schemes are not abruptly altered. For this reason the 
Commission should assess existing support schemes and the possibility for introducing a 
harmonised market based scheme.
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Изменениe 307
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 50 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(50а) За да гарантира създаването на 
стабилна текуща рамка за 
разработване на възобновяема 
енергия, не по-късно от 2016 г. 
Комисията следва да публикува пътна 
карта за възобновяемата енергия за 
периода след 2020 г., която може да 
включва възможности за 
хармонизиране на националните 
насърчителни схеми и за пълно 
интегриране на възобновяемата 
електроенергия и биогаз на по-
широките пазари на ЕС на 
електроенергия и газ.

Or. en

Обосновка

The renewable energy industry is a new industry and currently requires support but in due 
course it will need to be integrated into the wider energy market. The renewable energy 
industry will need to have plenty of time to adjust to possible regulatory changes beyond 
2020.

Изменениe 308
Herbert Reul

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат за ограничен период от 
време да насърчават използването на 
или инвестирането в такива 
биогорива, които осигуряват 
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разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани 
от отпадъци, от нехранителни 
целулозни материали и от 
лигноцелулозни материали, като бъде 
отчетена разликата в 
себестойността на произведената 
енергия при използването на 
традиционни биогорива - от една 
страна, и на тези видове биогорива, 
които са свързани с допълнителни 
странични ползи - от друга страна.
Държавите-членки могат да 
насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да 
станат конкурентноспособни.

допълнителни ползи - разпределяни въз 
основа на документирани присъщи 
способности за намаляване на 
емисиите на парникови газове. Това би 
позволило разработването на по-
ефективни производствени вериги на 
биогорива.

Or. en

Обосновка

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.

Изменениe 309
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат за ограничен период от 
време да насърчават използването на 
или инвестирането в такива 
биогорива, които осигуряват 
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разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани 
от отпадъци, от нехранителни 
целулозни материали и от 
лигноцелулозни материали, като бъде 
отчетена разликата в 
себестойността на произведената 
енергия при използването на 
традиционни биогорива - от една 
страна, и на тези видове биогорива, 
които са свързани с допълнителни 
странични ползи - от друга страна.
Държавите-членки могат да 
насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да 
станат конкурентноспособни.

допълнителни ползи - разпределяни въз 
основа на документирани присъщи 
способности за намаляване на 
емисиите на парникови газове. Това би 
позволило разработването на по-
ефективни производствени вериги на 
биогорива.

Or. en

Обосновка

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.

Изменениe 310
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
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разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат 
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, от водорасли, както и от и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат 
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

Or. en

Обосновка

Algae are potential sustainble future source for the production of biofuel.

Изменениe 311
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, от водорасли, както и от 
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разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат 
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването, като бъде отчетена
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат 
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

Or. en

Обосновка

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.

Изменение 312
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи 
— включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки следва да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи 
— включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
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използването на традиционни биогорива 
— от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи — от 
друга страна. Държавите-членки могат
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

използването на традиционни биогорива 
— от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи — от 
друга страна. Държавите-членки следва
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

Or. de

Обосновка

Second-generation biofuels should receive greater support, to increase their efficiency over 
the next few years.

Изменениe 313
Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат
да насърчават инвестициите за 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки следва да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки следва 
да насърчават инвестициите за научни 
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разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни.

изследвания и разработване на тези и 
други видове технологии за 
възобновяема енергия, които се нуждаят 
от време, за да станат 
конкурентноспособни.

Or. en

Изменениe 314
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки могат
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни. 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки следва да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи -
включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
- от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи - от 
друга страна. Държавите-членки следва
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни. 

Or. en
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Изменениe 315
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(53) Тъй като основното 
предназначение на мерките, 
формулирани в членовете от 15 до 17 
на настоящата директива, е да се 
осигури правилно функциониране на 
вътрешния пазар чрез хармонизиране 
на условията за устойчиво развитие, 
на които биогоривата и течните 
горива от биомаса трябва да 
отговарят с оглед на определени цели, 
като по този начин бъде улеснена 
търговията между държавите-
членки с отговарящи на тези условия 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, тези разпоредби се 
основават на член 95 от Договора. Тъй 
като основното предназначение на 
всички останали мерки, формулирани в 
настоящата директива, е защитата на 
околната среда, те се основават на член 
175, параграф 1 от Договора.

(53) Тъй като основното предназначение 
на всички мерки, формулирани в 
настоящата директива, е защитата на 
околната среда, те се основават на член 
175, параграф 1 от Договора.

Or. en

Обосновка

Article 175(1) is the sole appropriate legal basis. A dual basis is reserved for extreme cases 
where several goals are equally important; yet, here the main aim is environmental protection 
-the current Directive on Energy from Renewable Sources and the Biofuels Directive have 
also been adopted under Article 175(1). Besides, biofuels provisions do not principally aim to 
facilitate trade- as the prescribed standards are far from harmonised- but to define 
sustainability criteria.
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Изменениe 316
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да 
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени екологичните 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да 
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени екологичните 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Въпреки това, при 
определяне на приетите стойности 
за изчисление на емисиите на 
парникови газове през жизнения цикъл 
на биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, Комисията следва 
да вземе предвид стойностите и 
данните, получени от 
междуправителствената експертна 
група по изменение на климата 
(IPCC), по-специално по отношение 
на емисиите N2O.   Тя следва също 
така да се увери, че използва 
актуализираните данни относно 
промишлените процеси, които 
засягат жизнения цикъл на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса.

Or. fr
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Обосновка

Reducing greenhouse gas emissions must go hand in hand with strong sustainability criteria, 
but that will not be possible unless the method of calculation has been approved in all 
quarters. The IPCC is a world authority staffed by the foremost specialists. It would 
consequently be surprising if its data were not adopted, given that Germany, the Netherlands, 
the United Kingdom, and France have already elected to use them.

Изменениe 317
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени екологичните 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да 
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
екологична и социална устойчивост по 
отношение на биомасата за 
производство на енергия и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

The sustainability criteria as well as the greenhouse gas calculator and the typical and 
default values in Annex VII for all biomass for energy must be evaluated regularly by the 
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Commission in accordance with the regulatory procedure with scrutiny.

Изменениe 318
Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да 
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени екологичните 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(55) По-специално, следва да бъде 
възложено на Комисията правомощие да 
приспособи методологичните принципи 
и стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
екологична и социална устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса и да 
актуализира данните за енергийното 
съдържание на транспортните горива, в 
съответствие с техническия и научния 
напредък. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
приспособяването на методологични 
принципи и стойности, те следва да 
бъдат приемани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Изменениe 319
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
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възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 10 % дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво във всяка държава-членка, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки поотделно, 
но поради мащаба на действията на 
равнището на Общността биха могли да 
бъдат осъществени по-добре, 
Общността може да предприеме мерки, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 7% дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво във всяка държава-членка, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки поотделно, 
но поради мащаба на действията на 
равнището на Общността биха могли да 
бъдат осъществени по-добре, 
Общността може да предприеме мерки, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. en

Обосновка

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefor a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Изменениe 320
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 10 % дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво във всяка държава-членка, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки поотделно, 
но поради мащаба на действията на 

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 8 % дял на възобновяемата 
енергия в транспорта във всяка 
държава-членка, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки поотделно, но поради 
мащаба на действията на равнището на 
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равнището на Общността биха могли да 
бъдат осъществени по-добре, 
Общността може да предприеме мерки, 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

Общността биха могли да бъдат 
осъществени по-добре, Общността може 
да предприеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
посочено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата на
необходимото за постигането на тези 
цели.

Or. en

Изменениe 321
Mechtild Rothe и Britta Thomsen

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на възобновяемата 
енергия от общото енергопотребление на 
Общността, както и на 10 % дял на 
биогоривата от потреблението на 
бензин и дизелово гориво във всяка 
държава-членка, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки поотделно, но поради 
мащаба на действията на равнището на 
Общността биха могли да бъдат 
осъществени по-добре, Общността може 
да предприеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
посочено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата на 
необходимото за постигането на тези 
цели.

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на обвързващ 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
крайно енергопотребление на 
Общността, както и на обвързващ 10 % 
дял на енергията от възобновяеми 
енергийни източници в транспортния 
сектор във всяка държава-членка, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки поотделно, 
но поради мащаба на действията на 
равнището на Общността биха могли да 
бъдат осъществени по-добре, Общността 
може да предприеме мерки, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, изложен 
в горепосочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата на 
необходимото за постигането на тези 
цели.

Or. en
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Обосновка

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020. Additionally, this Directive sets a 10% target for energy from renewable 
sources in the transport sector by 2020. Therefore, this Съображение must be changed 
accordingly to make it consistent.

Изменениe 322
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 10 % дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво във всяка държава-членка, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки поотделно, 
но поради мащаба на действията на 
равнището на Общността биха могли
да бъдат осъществени по-добре, 
Общността може да предприеме мерки,
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 %-ов дял на
възобновяемите енергийни източници
от общото енергопотребление на 
Общността, както и на 10%-ов дял на
енергията от възобновяеми енергийни 
източници в транспортните сектори
във всяка държава-членка, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите-членки поотделно, но 
поради мащаба на действието могат да 
бъдат по-успешно осъществени от 
Общността, Общността може да
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. sl
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Изменение 323
Paul Rübig

Предложение за директива
Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57а) Едностранното транспониране 
на мерките за защита на околната 
среда, като например Рамковата 
директива за водите, може да изложи 
на риск първостепенните цели, 
свързани с околната среда и 
енергията, включително защитата 
на климата. По тази причина 
законодателните програми, по-
специално в областта на околната 
среда, следва да вземат под внимание 
последиците от използването на 
възобновяема енергия и да 
предотвратяват конфликтите на 
интереси във възможно най-голяма 
степен.

Or. de

Обосновка

In the interest of a coherent overall strategy for environment and energy policy the reciprocal 
effects of implementing the EU’s environmental and climate objectives  need respecting and 
conflicts avoiding.

Изменениe 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници и тяхното 
интегриране на вътрешния енергиен 
пазар в ЕС с оглед повишаване 
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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.

сигурността на доставките, 
опазването на околната среда, 
конкуретоспособността и водещата 
промишлена роля на ЕС. В нея се 
определят задължителни национални и 
общностни цели за общия дял в 
енергопотреблението на енергията от 
възобновяеми източници, за да се 
гарантира, че през 2020 г. най-малко 
20% от крайното енергийно 
потребление в ЕС ще се задоволява от 
възобновяеми енергийни източници и 
най-малко 10% от крайното 
потребление на бензинови и дизелови 
горива ще се осигурява от такива 
източници. В нея се определят правила 
относно защитата на националните 
схеми за помощ и подробните 
национални планове за действие в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници и се 
предвиждат договорености за 
създаване на  механизми за гъвкавост 
между държавите-членки при 
постигане на целите и 
административните процедури и 
инфраструктурните връзки по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници.  В нея се 
установяват критерии за екологична и 
социална устойчивост по отношение на 
енергията от биомаса.

Or. es

Изменение 325
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници, която да 
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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.

засили съществуващите национални 
насърчителните схеми в държавите-
членки, като същевременно ги 
обедини в европейска енергийна 
политика, отличаваща се с по-голяма 
независимост по отношение на 
трети държави, по-висока сигурност 
на доставките, по-голяма 
конкурентоспособност и водеща 
промишлена роля на Европейския 
съюз. 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 
Европейския съюз и отделните 
държави-членки. В нея са установени и 
екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса.

Or. de

Обосновка

It is of great importance for the EU’s future survival to achieve greater energy independence 
of third countries and thus increase security of energy supply as well as energy competition 
within Europe.

Изменение 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща Настоящата директива установява обща 
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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.

рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници, която да 
засили съществуващите национални 
насърчителните схеми в държавите-
членки, като същевременно ги 
обедини в европейска енергийна 
политика, отличаваща се с по-голяма 
независимост по отношение на 
трети държави, по-висока сигурност 
на доставките, по-голяма 
конкурентоспособност и водеща 
промишлена роля на Европейския 
съюз. 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 
Европейския съюз и отделните 
държави-членки. В нея са установени и 
екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса.

Or. de

Обосновка

It is of great importance for the EU’s future survival to achieve greater energy independence 
of third countries and thus increase security of energy supply as well as energy competition 
within Europe.
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Изменениe 327
Mechtild Rothe

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 и тяхното 
интегриране на вътрешния енергиен 
пазар в ЕС. Целта на настоящата 
директива е да се повиши делът на 
възобновяемите енергийни източници 
в областта на електроенергията, 
отопляването и охлаждането и 
транспорта, за да се осъществи 
целта на Общността до 2020 
г.възобновяемата енергия да стане 
най-малко 20 %, като по този начин 
се насърчава сигурността на 
енергийните доставки, намаляват се 
емисиите на парникови газове, 
насърчава се технологичното 
развитие и се предоставят 
възможности за заетост и 
регионално развитие, особено в 
селските райони. С нея се задават 
задължителни цели за общия и 
междинния 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 мрежата, 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.

Or. en



PE407.891v01-00 62/122 AM\728453BG.doc

BG

Обосновка

The main purposes of this Directive have to be included.

Изменениe 328
Eija-Riitta Korhola

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 индикативни 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.

Or. en

Обосновка

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.
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Изменениe 329
Fiona Hall

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, за дела на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта, както и за подобрения на 
енергийната ефективност 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.

Or. en

Обосновка

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Изменениe 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
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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.

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 енергията от 
възобновяеми източници, и по-
специално енергията, произведена от 
биомаса.

Or. en

Обосновка

The scope of the sustainability criteria should be expanded beyond biofuels, which is a small 
part of renewable energy, to cover sustainable categories of renewable energy as well as all 
biomass use for energy.

Изменениe 331
Robert Goebbels

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, 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници. В нея се 
определят 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 определят правила относно 
гаранциите за произход, 
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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.

административните процедури и 
присъединяването към
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея се установяват и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса. Тя се основава 
на определенията, предвидени в 
Директива 2003/30/ЕО.  

Or. fr

Обосновка

Continuity should be maintained in the definitions translated into practice by the succeeding 
directives.

Изменение 332
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия,
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми енергийни източници: 
вятърна, слънчева, геотермална енергия, 
топлина от околния въздух, 
аеротермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водна (термална и водноелектрическа 
енергия), утайки от отпадни води, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

Or. de

Обосновка

The definition of renewable energy sources should be updated and extended in the committee 
procedure in line with technical progress. For instance, sewage sludge and mixed fractions 
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etc. are missing. Water can and should be used not only for hydropower but also as a heat 
source (as the medium for heat pumps).

Изменение 333
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми енергийни източници: 
вятърна, слънчева, енергия от 
въздушни маси, водите, земята,
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води, утайки от 
отпадни води и биогазове;

Or. de

Обосновка

Air, water, soil and wastewater sludge are also potential sources for renewable energies, 
particularly with regard to future innovations in energy generation in the renewable sector.

Изменениe 334
Jan Březina

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, аеротермална, геотермална, 
хидротермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
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отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води и 
биогазове;

Or. en

Обосновка

The definition in the proposal includes energy sources that can be used for electricity 
production. As the Directive also targets heating and cooling from renewable energy sources, 
also the sources that can be used for cooling and heating shall be included. For the purpose 
of heating and cooling, thermal energy can be used from ground sources but also from air 
and water sources. Thus, besides geothermal energy, also aerothermal energy (= thermal 
energy from the air) and hydrothermal energy (= thermal energy from water) shall be taken 
into account for the purpose of the directive.

Изменениe 335
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, енергия от осмоза със солена 
вода, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

Or. en

Обосновка

Saline osmosis is a new technology which involves the generation of electricity from pressure
differences obtained by osmosis between bodies of saline and fresh water. The potential for 
saline osmosis exists in particular where a river meets the sea. 
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Изменениe 336
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми енергийни източници: 
вятърна, слънчева, получена от 
топлината на околния въздух енергия, 
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
енергия от осмоза, водноелектрическа 
енергия, биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

Or. en

Обосновка

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as a renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and whould also be explicitly recognised as a renewable energy.

Изменениe 337
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources") 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, получена от топлината на 
околния въздух енергия, геотермална 
енергия, енергия на вълните, енергия от 
приливи и отливи, енергия от осмоза, 
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пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води и 
биогазове;

Or. en

Обосновка

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and should also be explicitly recognised as a renewable energy.

Изменениe 338
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми енергийни източници: 
вятърна, слънчева, получена от 
топлината на околния въздух,
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
осмотична енергия, водноелектрическа 
енергия, биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

Or. fr

Обосновка

Ambient air should be treated as a renewable energy source, since it is used for heat pumps.
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Изменениe 339
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

а) „енергия от възобновяеми източници“ 
("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сняг, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове; Остатъчната 
топлина, получена от процесите, 
посочените в приложение Х, която 
отговаря на критериите за 
ефективност, посочени в приложение 
Y, също се счита за възобновяем 
източник за целите на настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

A efficient way, within the RES directive, to avoid the perverse incentive to use primary 
energy instead of waste energy, is to define waste energy as a renewable for the scope of the 
directive, provided that predetermined efficiency criteria for the primary processes are met. 
Snow is used in some plants for cooling and therefore it should be included in the definition
for renewable sources.

Изменениe 340
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) „енергия от възобновяеми източници“ а) „енергия от възобновяеми източници“ 
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("energy from renewable sources")
означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове;

означава енергия от възобновяеми 
неизкопаеми източници: вятърна, 
слънчева, геотермална енергия, енергия 
на вълните, енергия от приливи и 
отливи, водноелектрическа енергия, 
биомаса, сметищен газ, газ от 
пречиствателни инсталации за отпадни 
води и биогазове, остатъчна топлина, 
получена чрез когенерация, 
естествено охлаждане; Комисията 
може да адаптира определението 
съобразно техническия прогрес в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 21, 
параграф 3;

Or. en

Обосновка

“Waste heat” is surplus heat from electricity production or other industrial processes, and 
should be considered as energy from renewable source. “Natural cooling” refers to cooling 
from deep sea, lakes and rivers.

In order to take into account future development of new sources and technologies, the 
Commission should be authorised to amend the definition through a comitology procedure.

Изменениe 341
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Комисията може да адаптира 
определението съобразно техническия 
прогрес в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в 21, параграф 3;

Or. en
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Обосновка

Based on the Renewable Electricity Directive 2001/77 the definition of renewable energy does 
not cover several sources and technologies such as wastewater sludge. In order to take into 
account future development of new technologies the Commission should be authorised to 
amend the definition through a Comitology procedure.

Изменение 342
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото определение трябва да 
отразява техническия прогрес и може 
да се адаптира от Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
21, параграф 3.

Or. de

Обосновка

To take account of the development of new technologies the Commission should be able to 
amend the definition through a comitology procedure.

Изменениe 343
Jan Březina

Предложение за директива
Член 2 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) „аеротермална енергия“ означава 
енергията, съхранявана под формата 
на топлина във въздуха;

Or. en
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Обосновка

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Aerothermal energy” refers to the thermal energy present in the air (the earth’s 
atmosphere).

Изменениe 344
Jan Březina

Предложение за директива
Член 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аб) „геотермална енергия“ означава 
енергията, съхранявана под формата 
на топлина под повърхността на 
твърдата почва;

Or. en

Обосновка

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Geothermal energy” refers to the thermal energy present in the ground beneath the earth’s 
solid surface.

Изменениe 345
Jan Březina

Предложение за директива
Член 2 – точка а в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) „хидротермална енергия“ означава 
енергията, съхранявана под формата 
на топлина в повърхностните води;

Or. en
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Обосновка

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Hydrothermal energy” refers to the thermal energy present in surface water (such as rivers, 
lakes or sea).

Изменениe 346
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

б) „биомаса“ означава биологически 
материал, който не е напълно 
разграден или литифициран;

Or. en

Обосновка

Biomass has been defined in a restrictive manner by listing sector products and wastes of 
which are to be considered as biomass. A broader and more generic definition would ensure 
that different types of biomass would be covered too.

Изменениe 347
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
биоразградимата част на продукти, 

б) „биомаса“ означава биологически 
материал, който не е напълно 
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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;

разграден или литифициран;

Or. en

Обосновка

The definition of "biomass" is too narrow excluding some/new renewables (like algae). Wider
definition would make it possible to perceive defferent types of biomass. In ecology biomass is 
defined as organic matter.

Изменениe 348
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

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

Or. en

Изменениe 349
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава б) „биомаса“ означава биоразградимата 



PE407.891v01-00 76/122 AM\728453BG.doc

BG

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;

част на продукти, отпадъци или 
остатъци от земеделието (включително 
растителни и животински вещества), 
горското стопанство и свързаните с тях 
промишлености, торф, както и 
биоразградимата част на промишлени и 
битови отпадъци;

Or. en

Обосновка

Peat is the biodegradable fraction of partially decayed vegetation matter and an important 
renewable energy source in many European countries such as Ireland, Finland, Estonia, UK 
(Scotland), Poland, northern Germany, the Netherlands, Sweden and Denmark.

Изменениe 350
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

б) „биомаса“ означава 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 и от аквакултури;

Or. en

Обосновка

Algy is a growing source of energy, therefore the term "aquaculture" should be included in 
the article. 
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Изменениe 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

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

Or. es

Обосновка

The definition of biomass in the Commission proposal does not include products from 
aquaculture, one example being seaweed, regarded as a potentially valuable raw material for 
the manufacture of second-generation biodiesel.

Изменениe 352
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

б) „биомаса“ означава 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 и частта, която 
може да се превърне в газ посредством 
обработка с висока температура; 

Or. it
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Обосновка

The amendment merely completes the definition of biomass given in the text.

Изменениe 353
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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;

б) „биомаса“ означава 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, с неизкопаем 
произход;

Or. en

Обосновка

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excludinig the by-products of the mineral refinery process.

Изменениe 354
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) „биомаса“ ("biomass") означава 
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 

б) „биомаса“ означава 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 
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и битови отпадъци; битови отпадъци, с неизкопаем 
произход;

Or. en

Обосновка

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excluding the by-products of the mineral refinery process.

Изменениe 355
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) „крайно потребление на енергия“ 
("final consumption of energy") обхваща 
енергийните продукти, доставяни за 
енергийни цели на обработващата 
промишленост, транспорта, 
домакинствата, услугите, селското 
стопанство, горското стопанство и 
рибното стопанство, включително 
потреблението на електроенергия и 
топлинна енергия от енергийния сектор 
за целите на производството на 
електроенергия и топлинна енергия и 
включително загубите при 
разпределението на електроенергия и 
топлинна енергия;

в) „крайно потребление на енергия“ 
обхваща енергийните продукти, 
доставяни за енергийни цели на 
крайния потребител, включително 
потреблението на електроенергия и 
топлинна енергия от енергийния сектор 
за целите на производството на 
електроенергия и топлинна енергия и 
включително загубите при 
разпределението на електроенергия и 
топлинна енергия;

Or. en

Обосновка

Final consumer´ is a totally inclusive category.
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Изменение 356
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „крайно потребление на енергия“ 
("final consumption of energy") обхваща 
енергийните продукти, доставяни за 
енергийни цели на обработващата 
промишленост, транспорта, 
домакинствата, услугите, селското 
стопанство, горското стопанство и 
рибното стопанство, включително 
потреблението на електроенергия и 
топлинна енергия от енергийния 
сектор за целите на производството 
на електроенергия и топлинна 
енергия и включително загубите при 
разпределението на електроенергия и 
топлинна енергия;

в) „крайно потребление на енергия“ 
обхваща енергийните продукти, 
доставяни за енергийни цели на 
обработващата промишленост, 
транспорта, домакинствата, услугите, 
селското стопанство, горското 
стопанство и рибното стопанство;

Or. de

Обосновка

The calculation of final consumption should be based on a parallel harmonisation of 
international terminology and statistics.

Изменение 357
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия, 
от която най-малко 50 % е получена 
от остатъчна топлина, от 
комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия или от 
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мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, 
технологична топлина или 
охлаждане;

възобновяеми източници, под формата 
на пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до един или повече 
потребители;

Or. de

Обосновка

Energy is used not only in buildings but also in industrial plants that may not be covered by 
the term ‘buildings’. To avoid interpretive variations the neutral term ‘consumer’ should be 
used.

Изменение 358
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, технологична 
топлина или охлаждане;

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, от централен 
източник за производството им, по 
разпределителна мрежа, до множество 
сгради или индустриален потребител, 
за използване за отопление, 
технологична топлина или охлаждане;

Or. de

Обосновка

It should be clear that this definition covers the use of heating and cooling for industrial 
customers.



PE407.891v01-00 82/122 AM\728453BG.doc

BG

Изменение 359
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, технологична 
топлина или охлаждане;

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, от централен 
източник за производството им по 
разпределителна мрежа до множество 
сгради, за използване за отопление, 
технологична топлина, охлаждане или 
за подготовка на горещата вода за 
битови нужди;

Or. en

Обосновка

District heating does not only serve for space, or process heating or cooling but also for 
preparation of tap water. By covering these demands, district heating contributes to substitute 
fossil fuels.

Изменение 360
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, технологична 

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, от централен 
източник за производството им по 
разпределителна мрежа до множество 
сгради, за използване за отопление, 
технологична топлина или охлаждане 
или за загряване на топлата вода за 
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топлина или охлаждане; битови нужди;

Or. en

Обосновка

District heating is widely used for heating of hot water. This must also be included in the 
directive.

Изменение 361
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, технологична 
топлина или охлаждане;

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, от централен 
източник за производството им по 
разпределителна мрежа до множество 
сгради, за използване за отопление, 
технологична топлина или охлаждане
или за загряване на водата за битови 
нужди;

Or. en

Обосновка

District heating is not only used for space of process heating or cooling but also for water 
heating in buildings.
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Изменение 362
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението 
на топлинна енергия под формата на 
пара, гореща вода или охладени 
течности, от централен източник за 
производството им, по разпределителна 
мрежа, до множество сгради, за 
използване за отопление, технологична 
топлина или охлаждане;

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ означава 
разпределението на топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, от централен 
източник за производството им по 
разпределителна мрежа до множество 
сгради, за използване за отопление, 
технологична топлина или охлаждане
или за загряване на водата за битови 
нужди;

Or. en

Обосновка

District heating is not only used for space of progress heating or cooling but also for water 
heating in buildings.

Изменениe 363
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аг) „земна топлина“ означава 
слънчева енергия, която се натрупва в 
горните слоеве на земната кора и се 
извлича от скали, вода и меки почви. 

Or. sv

Обосновка

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock. 
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Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.

Изменениe 364
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

гб) „геотермална топлина“ означава 
генерирана при геологични процеси 
енергия, която се натрупва под 
твърдата повърхност на земята във 
вид на топлина. 

Or. sv.

Обосновка

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock.
Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.

Изменение 365
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) „биогорива“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса съгласно 
приложение VII;

Or. de
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Обосновка

The definitions in Article 2 of Directive 2003/30 should be taken over to ensure continuity and 
legal certainty, The definition of bioethanol should be brought into line with the applicable 
nomenclature.

Изменение 366
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) „биогорива“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса1;

____________
1 Подкатегориите биогорива се определят в 
съответствие с Директива 2003/30/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 май 
2003 година относно насърчаването на 
използването на биогорива и други 
възобновяеми горива за транспорт.

Or. en

Обосновка

Specific definitions concerning biofuels are given in Directive 2003/30/EC and should be 
referred to as a footnote.

Изменение 367
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „целулозни биогорива“: биогорива, 
произведени от всякакъв вид целулоза, 
хемицелулоза или лигнин, получени от 
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възобновяема биомаса;

Or. en

Изменение 368
Henrik Lax

Предложение за директива
Член 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „мочурища“ означава почви, 
постоянно покрити или наситени с 
вода;

Or. en

Обосновка

Since wetland is part of the sustainability criteria described in article 15 it must be defined. 
However, there are soils which are not classified as wetlands but may be covered by water for 
a significant part of the year, especially if the weather conditions are wet. Therefore only 
permanent water coverage can be accepted as a criteria for wetland.

Изменениe 369
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

еб) „пустееща, ерозирала или 
маргинална земя“ означава земя, 
която не е и от 1990 г. насам не е била 
горска площ или влажна зона, т.е. 
земя, която няма висока 
консервационна стойност или не се 
намира в непосредствена близост до 
такава земя или в рамките на ценни 
природни или държавно защитени 
територии, и която не е била 
използвана за селскостопански цели в 
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продължение на най-малко 10 години; 
въпреки това, този срок може да бъде 
по-къс или по-дълъг в зависимост от 
това дали земята се намира в 
северната или южната част на 
Европа и в зависимост от фактори 
като височина над морското равнище, 
климатична зона или традиционна 
флора и фауна.

Or. sv.

Обосновка

What is regarded as idle, degraded or marginal land differs from one Member State to 
another, as does the reason for which particular types of land are assigned to this category. 
The restrictions imposed in the report are not viable in countries with a natural forest growth 
cycle of some 100-120 years. Consequently the northern parts of Scandinavia (which make up 
around 50% of these countries) cannot be counted as 'degraded land'.  In some parts of 
Europe, the land is allowed to recover for long periods in order to preserve traditional flora 
and fauna.

Изменение 370
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „гаранция за произход“ ("guarantee of 
origin") означава електронен документ, 
който служи като доказателство, че 
определено количество енергия е 
произведено от възобновяеми 
източници;

ж) „гаранция за произход“ означава 
електронен документ, който служи като 
доказателство, че определено 
количество енергия е произведено от 
възобновяеми източници, и може да се 
прехвърля съгласно разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. de

Обосновка

The transferability of guarantees of origin should be a standard requirement, to enable EU 
objectives to be achieved at the lowest possible cost to the citizen. Rules on cases where 
trading in guarantees of origin adversely affects a Member State’s security of supply are laid 
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down in Article 9.

Изменение 371
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „гаранция за произход“ ("guarantee of 
origin") означава електронен документ, 
който служи като доказателство, че 
определено количество енергия е 
произведено от възобновяеми 
източници;

ж) „гаранция за произход“ означава 
електронен документ, който служи като 
доказателство, че определено 
количество енергия е произведено от 
устойчиви възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 372
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „счетоводно удостоверение за 
прехвърляне” означава специално 
обозначен електронен документ, 
който служи за доказателство, че 
определено количество енергия е 
произведено от възобновяеми 
източници и може да се причисли към 
задължителните цели в издаващата 
държава-членка или в други държави-
членки;

Or. de

Обосновка

The sole purpose of transfer certificates is to be counted towards targets and they are not 
comparable with guarantees of origin.
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Изменениe 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменениe

з) „насърчителна схема“ (“support 
scheme”) означава схема, произхождаща 
от намеса на пазара от страна на 
държава-членка, която подпомага 
пазарната реализация на енергията от 
възобновяемите източници чрез 
намаляване на себестойността на 
тази енергия, увеличаване на 
продажната й цена или увеличаване, 
посредством задължение за 
възобновяема енергия или по друг 
начин, на обема на покупките на 
такава енергия;

з) „насърчителна схема“ означава схема, 
произхождаща от действия на държава-
членка с цел създаване или увеличаване 
на стимулите за по-широко 
използване на енергията от 
възобновяеми източници.
Националните схеми за подпомагане 
включват по-конкретно задължения 
за енергия от възобновяеми 
източници, инвестиционни помощи, 
освобождаване от данъчни 
задължения или данъчни облекчения, 
връщане на данъци и схеми за пряко 
ценово подпомагане, особено схеми за 
плащания на премии и плащания по 
преференциални цени;

Or. es

Обосновка

Support schemes for renewables are of crucial importance firstly because they have enabled 
these sources to gain the place which they now occupy in the EU and secondly because they 
are central to future development. They therefore need to be properly defined and taken duly 
into consideration in the directive.

Изменение 374
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „насърчителна схема“ (“support 
scheme”) означава схема, 

з) „насърчителна схема“ означава схема, 
която подпомага пазарната реализация 
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произхождаща от намеса на пазара 
от страна на държава-членка, която 
подпомага пазарната реализация на 
енергията от възобновяемите източници 
чрез намаляване на себестойността на 
тази енергия, увеличаване на 
продажната й цена или увеличаване, 
посредством задължение за 
възобновяема енергия или по друг 
начин, на обема на покупките на такава 
енергия;

на енергията от възобновяемите 
източници чрез намаляване на 
себестойността на тази енергия, 
увеличаване на продажната й цена или 
увеличаване, посредством задължение 
за възобновяема енергия или по друг 
начин, на обема на покупките на такава 
енергия. Тези насърчителни схеми 
включват по-специално задължения 
за квоти с търгуеми зелени 
сертификати, инвестиционни 
помощи, освобождаване от данъчни 
задължения или данъчни облекчения, 
връщане на данъци и схеми за пряко 
ценово подпомагане, по-специално 
схеми за плащания по 
преференциални цени и плащания на 
премии;

Or. de

Обосновка

Specific support for and promotion of renewable energy technologies should be provided by 
means of national feed-in tariffs.

Изменение 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 2 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „удостоверение за прехвърляне” 
означава специално обозначен 
електронен документ, който служи 
за доказателство за производството 
на определено количество енергия от 
възобновяеми източници и за 
постигането на целите на 
държавите-членки;

Or. de
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Обосновка

The transfer certificate should serve as proof by Member States of the proportion of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Изменение 376
Werner Langen

Предложение за директива
Член 2 – буква и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „нови инсталации” означава 
инсталации, които произвеждат 
енергия от възобновяеми източници 
на енергия и са приведени в 
експлоатация след влизане в сила на 
директивата, или инсталации, в 
които след влизане в сила на 
директивата като гориво се използва 
биомаса вместо конвенционални 
енергийни източници, или 
инсталации, чийто производствен 
капацитет е нараснал след влизане в 
сила на директивата.

Or. de

Обосновка

A definition of ‘new plants’ simplifies the text and allows for a change in energy sources and 
capacity increases.

Изменениe 377
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 2 – буква и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

и) „централа за комбинирано 



AM\728453BG.doc 93/122 PE407.891v01-00

BG

производство на енергия“ означава 
централа, която произвежда 
електроенергия и топлинна енергия 
под формата на пара, гореща вода или 
охладени течности, предназначена за 
отопление, охлаждане, технологична 
топлина или охлаждане, или 
производство на пара.

Or. fr

Обосновка

Cogeneration plants are already essential for the Member States’ energy systems and their 
role is destined to become even more important in the years ahead as the proportion of 
energy from biomass continues to grow. Cogeneration plants are highly efficient (easily 
outperforming conventional thermal power stations or industrial or domestic boilers) and 
offer very interesting prospects for use in combination with biomass or biogas.

Изменение 378
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „търгуем кредит за биогориво“ 
означава електронен документ, чиято 
функция е да служи като 
доказателство за това, че определено 
количество биогориво, изразено в 
енергийната си стойност и 
отговарящо на съответните 
критерии за устойчиво развитие по 
член 15, е доставено за потребление 
като транспортно гориво на пазар в 
рамките на Общността.

Or. en

Обосновка

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
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the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Изменение 379
Lena Ek

Предложение за директива
Член 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „биометан“ означава произведен 
от възобновяеми източници метан, 
който е обработен, за да достигне 
качеството на природния газ.

Or. en

Обосновка

Biomethane (methane produced from renewable sources, that is upgraded to natural gas 
quality) is included in the definition of biofuels, it is constantly overlooked.

Изменение 380
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „земи с висока консервационна 
стойност“ означава:
- райони, в които се намират значими 
в световен, областен или национален 
мащаб концентрации на ценности от 
значение за биоразнообразието (напр. 
ендемити, застрашени видове, 
убежища);
- значими в световен, областен или 
национален мащаб големи 
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ландшафтни райони, в които се 
срещат жизнеспособни популации от 
повечето или дори от всички 
естествено съществуващи видове в 
естествени условия на 
разпространение и изобилие;
- райони, които съдържат или в 
които се намират редки, изложени на 
рискове или застрашени екосистеми;
- райони, които предоставят основни 
услуги за екосистеми в критични 
ситуации (напр. защита на речни 
басейни, контрол на ерозията);
- райони от първостепенно значение
за задоволяване на основните 
потребности на местните общности 
(напр. прехрана, здраве);
- райони от решаващо значение за 
традиционната културна 
идентичност на местните общности 
(райони от културно, свързано с 
околната среда, икономическо или 
религиозно значение, определени в 
сътрудничество с местните 
общности).

Or. en

Обосновка

A definition of High Conservation Value land is needed for Article 15.3. The High 
Conservation Value framework was originally developed by Forest Stewardship Council (now 
included in the FSC certification scheme) and provides a robust framework for identifying 
lands of high conservation value that may or may not be protected under national legislation 
or international conventions.
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Изменение 381
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – буква и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „транспортни подсектори“ 
означава железопътен и автомобилен 
транспорт, както и транспорт по 
вътрешните водни пътища.

Or. de

Обосновка

Under the ‘polluter pays’ principle (EC Treaty, Title XIX, Article 174 (2)) transport operators 
which currently cause the highest consumption of fossil energy and the highest emissions of 
CO2 should contribute most to increasing the proportion of renewable energy. A definition of 
transport subsectors is needed to ensure that the burden-sharing is fair and transparent.

Изменение 382
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) „доставчик на гориво“ означава 
юридическото лице, което доставя 
горива за пътния транспорт за 
потребителския пазар, основно на 
митническите пунктове.

Or. en

Обосновка

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
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compliance and data integrity.

Изменение 383
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) „доставчик на биогориво“ 
означава юридическото лице, което 
произвежда биогориво или в рамките 
на Европейския съюз, или извън 
неговите граници за внос в него.

Or. en

Обосновка

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Изменение 384
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – буква и г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иг) „материален баланс“ е методът, 
чрез който може да се докаже, че 
пратката с въпросната суровина или 
биогориво произлиза от физически 
източник, в който преди това са били 
внесени суровината или биогоривото, 
чиито характеристики с оглед на 
устойчивото развитие са описани в 
свързаната с тях документация, 
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както и че изтегленото количество 
суровина или биогориво, с което тази 
документация с свързана, не 
надвишава внесеното количество.

Or. en

Обосновка

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.

Изменение 385
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 2 – буква и д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ид) „търгуеми сертификати“ е 
методът, чрез който може да се 
докаже, че дадено количество 
суровина или биогориво, което е равно 
на количеството на въпросната 
пратка и чиито характеристики с 
оглед на устойчивото развитие са 
описани в свързаната с него 
документация, е било произведено 
някъде по света, както и че тази 
документация не е била и няма да 
бъде свързана с друга пратка 
биогориво с цел да се удостовери, че 
тя отговаря на изискванията за 
устойчиво развитие.

Or. en

Обосновка

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
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staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.

Изменение 386
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 3 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели за използване на енергия от 
възобновяеми източници

Цели и мерки за използване на енергия 
от възобновяеми източници

Or. en

Изменение 387
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в крайното потребление на 
енергия през 2020 г.  е поне равен на 
нейната цел за общия дял на енергията 
от възобновяеми източници през тази 
година, както се предвижда в третата 
колона на таблицата в част А на 
приложение I, за да се гарантира, че 
ще се постигне задължителната цел 
през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници да бъде най-
малко 20% от крайното потребление 
на енергия в Общността.

Or. en
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Обосновка

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020.

Изменение 388
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в крайното потребление на 
енергия през 2020 г. е поне равен на 
нейната цел за общия дял на енергията 
от възобновяеми източници през тази 
година, както се предвижда в третата 
колона на таблицата в част А на 
приложение I, при условие че това 
може да се осъществи по устойчив 
начин.

Or. en

Обосновка

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Изменение 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3– параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две или повече държави-членки могат 
съвместно да изпълнят целите, 
посочени в приложение І, част А, с 
цел да се възползват от синергичния 
ефект.
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а) За тази цел държавите-членки 
могат да създадат схема, която 
позволява на лицата да прехвърлят на 
трети страни счетоводни
удостоверения за прехвърляне, които 
съгласно член 10 могат да се 
причислят към националните цели.
б) Две или повече държави-членки 
могат да се договорят да прехвърлят 
помежду си енергия от възобновяеми 
източници със статистическа цел, за 
да я причислят към техните 
национални цели.
в) Държавите-членки могат да 
договорят изпълнението на 
съвместни проекти, в които една или 
повече държави-членки подкрепят 
проекти за насърчаване на 
възобновяеми енергии в друга 
държава-членка, с цел да причислят 
към себе си част от произведената 
възобновяема енергия.
г) Две или повече държави-членки 
могат да се договорят да изпълняват 
съвместно целите, например чрез 
създаване на съвместни 
трансгранични транспортни 
системи или чрез отваряне на 
националните енергийни системи за 
енергия от други държави-членки. В 
тези случаи те трябва да доказват 
съвместно дела на възобновяема 
енергия в тяхното крайно енергийно 
потребление, който биха постигнали 
общо, ако изпълняваха своите цели 
поотделно.

Or. de

Обосновка

A flexible approach between Member States is essential if the targets are to be attained.
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Изменение 390
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доколкото не е налице 
паневропейска насърчителна схема за 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници, е необходимо различните 
национални насърчителни схеми да 
работят ефективно за постигане на 
целите на настоящата директива, и 
по-специално:
a) постигане на националните и 
паневропейските цели за растеж,
б) изпълнение на целите на 
националните насърчителни схеми за 
защита на околната среда по начин, 
който отговаря най-добре на 
националния потенциал и 
съответното национално положение, 
и
в) предоставяне на сигурни и 
балансирани доставки на енергия.
С цел ефективно изпълнение на 
целите, предвидени в настоящата 
директива, държавите-членки трябва 
да могат свободно да решават дали и 
в каква степен да разрешат 
участието на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
произведена в друга държава-членка, в 
насърчаването на техните 
национални насърчителни схеми. При 
необходимост, това може да доведе 
също така до ограничение на 
търговията.

Or. de
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Обосновка

The use of national promotion schemes is at the moment the most promising way of fulfilling 
the directive’s objectives.

Изменение 391
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Общата цел на Европейския съюз е 
потреблението на енергия от 
възобновяеми източници като дял от 
цялостното крайно потребление на 
енергия да достигне най-малко 20% 
през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Besides a real market integration of renewable energy  into the existing energy market the 
purpose of this directive is to ensure that the Community will meet its 20% target for 
renewable energy in 2020 as unanimously agreed by 27 Heads of State in March 2007.

Изменение 392
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 Приложение I.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Only the end objective should be laid down; under subsidiarity the Member States must 
decide themselves how and when they attain their targets, particularly as these depend on 
technological quantum leaps – whose advent is unpredictable.

Изменение 393
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 Приложение I.

2. Държавите-членки въвеждат
подходящи мерки, с които да се 
гарантира, че делът на енергията от 
възобновяеми източници е равен на или
надвишава задължителните 
минимални междинни цели, 
определени в част Б на приложение I.

Or. en

Обосновка

Binding interim targets are necessary to ensure that early progress on the development of 
renewables is made.

Изменение 394
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При липса на насърчителна схема 
на ЕС и за да се гарантира, че 
националните насърчителни схеми са 
в състояние ефективно да преследват 
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целите на настоящата директива, 
всяка отделна държава-членка 
трябва да може да решава дали и до 
каква степен да предоставя правото 
енергията от възобновяеми 
източници, която се произвежда в 
друга държава-членка, да се ползва от 
нейната насърчителна схема, както и 
да решава дали и до каква степен да 
предоставя правото енергията от 
възобновяеми източници, която се 
произвежда на собствената й 
територия, да се ползва от 
насърчителната схема на друга 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

The addition has been made to re-emphasise that national support schemes must remain 
under the control of Member States.

Изменение 395
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Две или повече държави-членки 
могат да преследват своите 
собствени задължителни национални 
цели чрез съвместни дейности, както 
се предвижда в членове 9, 10 и 10а.

Or. en

Обосновка

Bilateral and multilateral co-operation in pursuit of individual national targets may allow 
Member States to develop renewable energy more flexibly and efficiently.



PE407.891v01-00 106/122 AM\728453BG.doc

BG

Изменение 396
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е 
поне 8 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, но само при условие, че 
енергията от възобновяеми 
източници, използвана в транспорта, 
отговаря на екологичните критерии 
за устойчиво развитие, посочени в 
член 15. Тази цел се преразглежда 
редовно на всеки три години, считано 
от 2012 г., въз основа на докладите на 
Комисията, предвидени в член 20.

При изчисляване на общото 
потребление на енергия в транспорта 
във връзка с предходното изречение 
(the first subparagraph), няма да се 
отчитат тези нефтопродукти, 
които са различни от бензина и 
дизеловото гориво.

Or. en

Обосновка

Because of all the unknowns with regard to the effects of rapidly increasing biofuels 
production, based on agro-fuels, there is a compelling argument for caution and a step-by-
step approach. The proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should 
not be to reach the target at all costs, rather to implement policies with a significant benefit 
for the climate. A sensible approach, therefore, would be to lower the target and develop a 
policy based on regular reviews – “learn by doing” - both with regard to the overall 
objectives and the policy framework and methodology.
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Изменение 397
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2015 г. е 4 
% от крайното потребление на енергия в 
транспорта в тази държава-членка. Въз 
основа на резултатите от 
наблюдението и докладите съгласно 
изискванията в член 20, Комисията 
може своевременно да предложи да се 
измени настоящата директива с цел 
държавите-членки да гарантират 
повишаване на дела на енергията от 
възобновяеми източници в 
транспорта през периода 2015-2020 г.

Or. en

Обосновка

A lower target should be set until 2015 and based on updated data and on how 2nd 
generation biofuels develop in future, to increase the target at a later stage. The 4% target 
derives if one takes into account the indicative trajectory of Annex I B, according to which at 
the end of 2014 Member States should have achieved 35% of their 2020 target. Applying the 
mathematical formula of Annex I B and given the fact that biofuels in 2005 accounted for 1% 
of the transport fuel, one concludes that the target for 2015 should be around 4% 
(S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Изменение 398
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е
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транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, но само при условие, че 
енергията от възобновяеми 
източници, използвана в транспорта, 
отговаря на екологичните критерии 
за устойчиво развитие по член 15. До 
края на 2015 г. държавите-членки 
могат да определят цел целулозните 
биогорива, биогазът и биогоривата, 
произведени от отпадъчни мазнини 
от растителен или животински 
произход или от растения, които не 
се използват за производството на 
храни, да съответстват на най-малко 
1% от крайното потребление на 
енергия в транспортния сектор.  
Държавите-членки гарантират, че 
през 2020 г. най-малко 2% от 
крайното потребление или от 
енергията, използвана в транспорта, 
произлиза от целулозни биогорива, 
биогаз или биогорива от отпадъчни 
мазнини от растителен или 
животински произход или от 
растения, които не се използват за 
производството на храни. Тези цели 
се преразглежда редовно на всеки три 
години, считано от 2012 г., въз основа 
на докладите на Комисията, 
предвидени в член 20.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the target is reached in a progressive manner form the entry into force 
of the Directive and intimidate target for 2015 is needed. The European Council has set as 
one of the conditions for a 10% target of renewable sources for transport the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic and advanced biofuels this 
condition is fulfilled.
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Изменение 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

За периода до 2020 г. Европейският 
съюз определя междинни минимални 
стойности от 6 % за 2012 г. и 8 % за 
2016 г..

Or. de

Обосновка

The share of renewable energies in the transport sector is a very ambitious target, so a target 
attainment of 10 % by 2020 is for the time being sufficient. The mandatory interim targets for 
biofuels in Article 3(3) are needed as a road map for the growth of the European biofuel 
industry.

Изменение 400
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на възобновяемите източници в 
пътния транспорт през 2020 г. е поне 
10 % от енергийната база в тази 
държава-членка.
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Or. en

Обосновка

In principle introducing 10% renewable road fuels does not result in having 10% “share of 
energy from renewable sources”. The revised text will ensure consistency with the overall 
principles introduced in the Directive and in particular with the calculation methodology in 
Annex VII.

Изменение 401
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е
поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка. Най-малко 30% от тази цел се 
постигат чрез използване на 
електроенергия или водород от 
възобновяеми източници или на 
енергия от лигноцелулозна биомаса 
или водорасли.

Or. en

Обосновка

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised to keep the consumption of so called first 
generation biofuels below 10 percent.
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Изменение 402
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка осигурява
постигането на такъв дял на енергията 
от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е 10 % 
от крайното потребление на енергия в 
транспорта в тази държава-членка. В 
случай на доставяне на 
електроенергия за железопътни 
операции от енергиен производител 
или доставчик, за дела на енергията 
от възобновяеми източници се 
прилага същата цел, както за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в енергийното 
потребление на пътния транспорт.
За подсекторите на транспортната 
промишленост всяка държава-членка 
посочва какъв дял допринася всеки 
подсектор за постигане на общата 
цел и какъв е целеният дял на 
енергията от възобновяеми 
източници в окончателното 
енергийно потребление на всеки от 
подсекторите до 2020 г.

Or. de

Обосновка

Without the proposed amendment the electric power industry’s substantially higher target for 
the share of renewable energy would apply to electrically powered railways, but not to the 
rest of the transport sector. The amendment prevents rail transport from being burdened with 
unfairly high extra costs. It ensures compliance with the ‘polluter pays’ principle (EC Treaty, 
Title XIX, Article 174(2)) and transparency in burden-sharing.
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Изменение 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е
поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, като биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, влизащи в 
този процент, отговарят на 
критериите за устойчиво развитие, 
посочени в член 15. До края на 2015 г. 
държавите-членки могат да си 
поставят за цел поне 1 % от 
крайното потребление на енергия в 
транспорта да съответства на 
енергия от целулозни биогорива.
Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на целулозните биогорива в 
транспорта през 2020 г. е най-малко 
2% от нейното крайно потребление 
на енергия в транспорта.

Or. en

Обосновка

The European Council has set as one of the conditions for a 10% target the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic biofuel this condition is fulfilled.

Изменение 404
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 3. Всяка държава-членка гарантира, че 
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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.

делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е
поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, както и че нейната енергийна 
ефективност в транспортния сектор 
се повишава с най-малко 20% до 2020 
г. в сравнение със стойностите за 
2005 г. Възобновяемите източници в 
транспортния сектор следва да 
отговарят на екологичните и 
социалните критерии за устойчиво 
развитие по член 15 и те ще се 
преразглеждат всяка година, считано 
от 2010 г., въз основа на докладите на 
Комисията, както се предвижда в 
член 20.

Or. en

Обосновка

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand. Great caution is required in the 
development of renewable energy for transport because an increase in production of biofuel 
may prove to have unforeseen social and environmental consequences. Therefore, early and 
frequent monitoring by the Commission is essential.

Изменение 405
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е
поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, при условие че това може да 
се осъществи по устойчив начин.

Or. en
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Обосновка

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Изменение 406
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници и от торф, която отговаря 
на критериите за устойчиво 
развитие, в транспорта през 2020 г. е 
поне 10% от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Peat is slowly renewable biomass. Peat that fulfils the criteria of sustainability (certified peat 
production from already forest drainaged swamps and from marshy fields) must be counted in 
the biofuel target. Classifying peat as partly renewable would bring the EU closer to its 
targets.

Изменение 407
Lena Ek

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми и 
устойчиви източници на торф в 
транспорта през 2020 г. е поне 10 % от 
крайното потребление на енергия в 
транспорта в тази държава-членка.
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членка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 408
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всяка държава-членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г. е 
поне 7% от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

Or. en

Обосновка

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefore a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.
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Изменение 409
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В своите законодателните 
предложения, по-специално в 
областта на околната среда, 
Комисията взема под внимание 
тяхното въздействие върху 
използването на възобновяема енергия 
и предотвратява конфликтите на 
интереси.

Or. de

Обосновка

When implementing the EU’s environmental and climate targets, in the interest of a consistent 
overall strategy for environment and energy policy, reciprocal impacts should be borne in 
mind (as with the impact of the water framework directive on hydro-electric power 
generation) and contradictions avoided.

Изменение 410
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Европейската комисия налага 
ефективни и съразмерни санкции с 
възпиращ ефект на държавите-
членки, чийто дял на възобновяема 
енергия не отговаря на междинните 
цели.

Or. en
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Обосновка

With no penalties, Member States may fail to meet their intermediate targets and this would 
go against a progressive deployment of renewable energy market and jeopardize the 
achievement of the 2020 objective.

Изменение 411
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При насърчаването на 
възобновяемата енергия трябва да се 
обезпечи наличието на дървесина, 
която се използва като промишлена 
суровина. За да се избегнат 
противоречия между 
преработвателната промишленост и 
енергийния сектор, следва да не се 
предоставят субсидии за 
използването на дървесина като 
суровина за производството на 
енергия.

Or. en

Обосновка

The availability of wood for use as industrial raw material must be safeguarded when 
promoting renewable energy, because: processing wood products creates 13 times more 
employment and 8 times more added value than compared to direct energy use; an efficiency 
principle should be used for using natural resources and producing bioenergy; there should 
be no subsidies that favour using wood raw material in energy generation in order to avoid 
conflicts between processing industry and energy sector and; the mobilisation of wood and 
forest residues shall be promoted.
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Изменениe 412
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Ако държава-членка не успее да 
постигне целта по отношение на 
общия дял енергия от възобновяеми 
източници, при оценката на нейните 
действия се вземат предвид общите 
усилия на тази държава за 
намаляване на емисиите.

Or. cs

Обосновка

The main motivation and objective is to reduce CO2 emissions. Achieving that objective also 
involves non-CO2-emitting energy sources other than renewable sources, such as nuclear 
energy and clean coal.

Изменениe 413
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Ако държава-членка вземе решение 
за намаляване на мощностите си за 
производство на даден вид енергия, 
което не допринася за емисиите на 
CO2, целите й за енергия от 
възобновяеми енергийни източници се 
увеличават с еквивалентна стойност.

Or. sv

Обосновка

CO2 emissions must not rise as a result of the replacement of CO2-reducing production 
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sources by imports. To guarantee the EU’s future energy supply, the amount of energy which 
the country in question contributes to the remaining internal energy market must not be 
reduced to a large extent. It is of great importance that the overall goal of reducing emissions 
should not be jeopardised.

Изменение 414
Werner Langen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доколкото не е налице 
паневропейска насърчителна схема за 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници, е необходимо различните 
национални насърчителни схеми да 
работят ефективно за постигане на 
целите на настоящата директива, и 
по-специално:
a) постигане на националните и 
паневропейските цели за растеж,
б) изпълнение на целите на 
националните насърчителни схеми за 
защита на околната среда по начин, 
който отговаря най-добре на 
националния потенциал и 
съответното национално положение, 
и
в) предоставяне на сигурни и 
балансирани доставки на енергия.
С цел ефективно изпълнение на 
целите, предвидени в настоящата 
директива, държавите-членки трябва 
да могат свободно да решават дали и 
в каква степен да разрешат 
участието на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
произведена в друга държава-членка, в 
техните национални насърчителни 
схеми. При необходимост, това може 
да доведе също така до ограничение на 
търговията.

Or. de
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Обосновка

The use of national promotion schemes is at the moment the most promising way of fulfilling 
the directive’s objectives.

Изменение 415
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки вземат 
предпазни мерки, за да гарантират, че 
разширяването на възобновяемите 
енергийни източници не засяга 
трайно глобалната 
конкурентоспособност, по-специално 
на енергоемките промишлени 
отрасли.

Or. de

Обосновка

The cost of the expansion of renewable energies is mostly being borne by public spending. It 
applies as much to expansion of the grid as it does to plant construction. This particularly 
affects industries that are already adversely affected by emission trading. If we want to 
preserve jobs in the EU in those industries, we must ensure that substantial further costs are 
not created.

Изменение 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доколкото разходите по прилагане 
на настоящата директива се поемат 
от енергийните потребители, 
държавите-членки вземат предпазни 
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мерки за поддържане на глобалната 
конкурентоспособност на 
енергоемките промишлени отрасли.

Or. de

Обосновка

As soon as the costs of promoting renewable energies are transferred to the price of electric 
power, energy-intensive industries will be funding a not inconsiderable share of the 
expansion of renewable energies. The high electricity prices resulting from the transfer 
mechanism will lead to competitive disadvantages for companies in the manufacturing sector 
and energy-intensive industries. Further burdening of energy-intensive industry must be ruled 
out by allowing Member States the option of taking relief measures.

Изменениe 417
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Комисията преразглежда целите 
по отношение на възобновяемите 
енергийни източници и извършва 
оценка на потенциалния принос, 
който може да бъде осъществен 
посредством други нисковъглеродни 
енергийни източници.

Or. fr

Обосновка

The main aim must be to reduce CO2 emissions; to that end every form of energy low in 
carbon has to be taken into account. We shall need to make extensive use of all low-carbon 
energy sources, including nuclear power, if we are to achieve our goals when combating 
climate change.
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Изменение 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди 1 януари 2010 г. Комисията 
установява методология за 
изчисляване на приноса на 
електроенергията от възобновяеми 
източници и на водорода към общото 
съчетание от горива.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

In order to facilitate the introduction of electric and hydrogen vehicles a methodology is 
needed to measure their impact on the contribution in the total fuel mix.
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